
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ekologigruppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört en naturvärdesinven-

tering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå medel vid Baling-

holmsån, Huddinge kommun. Fältbesök genomfördes den 1:a november 2017. 

Inventeringsområdet utgörs av Balingsholmsån med omkringliggande åker- och betes-

marker. Balingsholmsån sträcker sig från sjön Trehörningen till Ågestasjön i Huddinge 

kommun. 

Det inventerade området ligger inom Orlångens naturreservat vilket utgör ett riksintresse 

för det rörliga friluftslivet. Inom reservatet återfinns flera nyckelbiotoper utpekade av 

Skogsstyrelsen. Inventeringsområdet ingår också i Hanvedenkilen som är en av Stock-

holmsregionens gröna kilar. I de östra delarna av inventeringsområdet, i nära anslutning 

till Ågestasjön, finns objekt som är utpekade i Ängs- och betesinventeringen (TUVA). 

Ågestasjön anses vara en av Stockholms läns bästa fågellokaler. 

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 

Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för bedömning av konsekvenser för na-

turmiljöer som kan komma att påverkas vid en restaurering av Balingholmsån, samt 

anläggande av en vandringsled genom området. 

Sju objekt med påtagliga naturvärden och fem objekt med visst naturvärde har urskilts. 

Två objekt med påtagligt naturvärde var ängs- och betesmarker. Naturtyper knutna till 

ängs- och betesmarker har dålig bevarandestatus och är nationellt och internationellt 

hotade. Även två områden med lågt naturvärde konstaterades under inventeringen.  

Eftersom inventeringen utfördes den första november är bedömningen i vissa objekt 

preliminär med avseende på artgrupper som fåglar, grod- och kräldjur, insekter, samt 

vissa arter av kärlväxter och marksvampar. 

I området har 14 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. 

Ytterligare 42 arter finns noterade från området i databasen Artportalen. En stor del av 

de påträffade arterna är rödlistade fågelarter knutna till miljöer nära Ågestasjön. 

Balingsholmsån, som är uträtad, har förlorat stora delar av sin naturlighet och har mer 

karaktär av ett dike. De åtgärder som kan bli aktuella vid en restaurering är: 

• Anläggande av fyra nya våtmarker. 

• Skapande av en sedimentationskanal. 

• Släntning av åfåran så att svämplan skapas. 

• Anläggande av sedimentationsdammar i anslutande jordbruksdiken. 

• En förbättrad, mer tillgänglig promenadstig mellan Balingsholms kursgård och 

Ågestasjön. 

Bedömningen är att genomförande av dessa åtgärder kommer att medföra flera positiva 

effekter för Balingsholmsån med intilliggande marker. Bland dessa effekter märks mins-

kad näringsbelastning, förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald, samt ökad 

tillgänglighet med den planerade promenadstigen.  

Häckfågelfaunan är inte särskilt inventerad i området så bedömningen får ses som preli-

minär. Framförallt de östliga delarna av det inventerade området som ligger i och i nära 

anslutning till Ågestasjön är fågelrika. Här finns åtskilliga rapporter på häckande och 

rastande fågel. Bedömningen är att fågellivet inte kommer att påverkas av en restaure-

ring. Rekommendationen är dock att anläggningsarbeten bör utföras under tidpunkter på 

året då störning på fåglar och grod- och kräldjur kan minimeras.  

Fladdermusfaunan i området är rik. I samband med en restaurering av Balingsholmsån 

planeras en breddning av vattenområdet vid åns utlopp till sjön Trehörningen. Bedöm-

ningen är att ianspråktagande av delar av objekt 1 inte kommer att påverka fladdermus-

faunan i området på ett negativt sätt.  



Ekologigruppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört en naturvärdesinven-

tering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå medel vid Baling-

holmsån, Huddinge kommun. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har även natur-

värden av klassen ”visst naturvärde – klass 4” inventerats. Inventeringsområdets läge 

och avgränsning framgår av figur 1. 

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 

Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för bedömning av konsekvenser för na-

turmiljöer som kan komma att påverkas vid en restaurering av Balingholmsån, samt 

anläggande av en vandringsled genom området. 

Ansvarig för denna rapport och genomförande av fältinventering har varit Fingal Gyl-

lang och uppdragsansvarig var Fredrik Engdahl och kvalitetsansvarig Tim Schnoor. 

Uppdraget har genomförts mellan 1/11 och 15/11 2017. 

 

 

Naturvärdesinventeringen behandlar Balingsholmsån med närliggande ängs- och åker-

marker mellan sjön Trehörningen och Ågestasjön. 

Naturvärdesbedömningen följer Ekologigruppens metodik för NVI SIS (SS 

199000:2014, se bilaga 3 för detaljer). Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning över 

det avgränsade området från ortofoto med flygbildsfotodatum 2015-07-02. Vid tolk-

ningen avgränsades delområden utifrån strukturer i naturmiljön som bedömts vara vik-

tiga för biologisk mångfald. Inventeringsområdet besöktes därefter i fält där områdets 

naturvärden bedömdes. Centralt i SIS-metodiken är bedömning av biotop- och artvärde 

(se faktaruta) som tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. 



Området som omfattas av naturvärdesinventeringen var längs Balingsholmsån mellan 

sjön Trehörningen och Ågestasjön, en sträcka på drygt två kilometer. Varje område be-

skrevs utefter naturtyp och bedömdes med hjälp av strukturer och funktioner. Vidare 

eftersöktes signalarter/skyddsvärda arter/indikatorarter för ängs- och betesmarker, samt 

för vattenmiljöer med mera. Arter som eftersöktes var främst inom organismgrupperna 

kärlväxter, svampar och mossor. Områdesindelning och naturvärdesbedömning är ut-

förda enligt SIS-standard.  Fältbesök genomfördes 1:a november 2017. 

Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser: 

▪ Artportalen (2017-11-02). Sökning har gjorts på alla artgrupper mellan åren 2000 och 

2017. 

▪ Utdrag ur ArtDatabankens databas över rödlistade arter (2017-11-02) 

▪ Skogen källa (Skogsstyrelsen, nyckelbiotopsinventeringen) (2017-11-02) 

▪ TUVA (Jordbruksverket, ängs- och betesinventeringen (2017-11-02) 

▪ SGU (Statens geologiska undersökning) (2017-11-02) 

Kunskap om områdets natur har också hämtats från rapporter om natur i Huddinge. 

Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se faktaruta) som 

tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesbjektet. Vid inventeringen av biotopvärden 

kartlades förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel 

förekomst av strukturer i betesmarker, gamla träd, värdefulla miljöer längs med Balings-

holmsån mm. För att kartlägga artvärdet inventeras förekomst av rödlistade arter och 

andra naturvårdsarter. Särskild fokus lades på artgrupperna kärlväxter knutna till betes-

marker och vattenmiljöerna, marksvampar, samt grod- och kräldjur. Även naturvårdsar-

ter av fåglar noterades men någon riktad inventering har inte genomförts. Utifrån inven-

teringsresultatet avgränsades ett antal områden med naturvärden. En mer detaljerad 

beskrivning av metod framgår av bilaga 2. I denna bilaga framgår också de justeringar 

som gjorts av SIS bedömningsgrunder för exempelvis vanlig förekommande hotade arter 

som exempelvis ask och kungsfågel.  

Området besöktes i början av november. Artvärde är framför allt bedömda med ut-

gångspunkt från förekomster av kärlväxter, marksvampar och fåglar. Den sena invente-

ringsperioden medförde att många naturvårdsarter bland kärlväxter vissnat och natur-

vårdsarter fågel och marksvampar inte kunde inventeras. Naturvärdesinventeringen får i 

vissa områden, som i betesmarkerna, bedömas som preliminär.  



Balingsholmsån, som numera är ett uträtat dike, rinner genom en dalgång med åker- och 

betesmarker på ömse sidor. Ovanför de öppna markerna förekommer trädklädda betes-

marker med inslag av gammal ek, blandskogar, samt bostadsområden. På sina ställen 

förekommer före detta hävdad mark som är igenvuxen med högt gräs och buskage av 

vide och triviallövträd. Berggrunden utgörs av sedimentära bergarter som sandsten och 

gråvacka (SGU, 2017). Stora delar av ån är igenvuxen med bland annat vass och kavel-

dun, och på sina ställen förekommer täta buskage i åkanten. I samband med inventering-

en var vattenståndet högt och på vissa delar hade ån översvämmat omkringliggande 

marker. I vissa partier har åfåran skurit djupt ned i underlaget. På dessa partier är sidorna 

av ån branta och höga.  

Det inventerade området ligger inom Orlångens naturreservat vilket utgör ett riksintresse 

för det rörliga friluftslivet. Inom reservatet återfinns flera nyckelbiotoper utpekade av 

Skogsstyrelsen (Skogens pärlor, 2017). Inventeringsområdet ingår också i Hanvedenkilen 

som är en av Stockholmsregionens gröna kilar. I de östra delarna av inventeringsområ-

det, i nära anslutning till Ågestasjön, finns objekt som är utpekade i Ängs- och betesin-

venteringen (Jordbruksverket, 2017). Ågestasjön anses vara en av Stockholms läns bästa 

fågellokaler. Huddinge kommuns mål för sjöar, vattendrag och våtmarker är att kom-

munens vattenmiljöer ska ha naturliga ekosystem med goda livsmiljöer för växter och 

djur (Huddinges natur, 2012).  Ett av målen som omnämns är att återskapa slingrande 

(meandrande) åar och dammar till exempel vid sträckan mellan Balingsholm och Ågesta-

sjön (Huddinges natur, 2012). Ett annat mål är att bevara befintliga diken och småvatten 

i odlingslandskapet, miljöer vilka omfattas av biotopskydd (Huddinges natur, 2012).  

 

Inga tidigare art- eller naturvärdesinventeringar finns från inventeringsområdet. I Hud-

dinge kommuns rapport (Huddinges natur, 2012) beskrivs värdefulla naturområden 

inom kommunen och här omnämns markerna runt Balingsholm och Balingsholmsån 

som småskaliga med ett flertal landskapselement såsom kärrmarker, öppna diken, åker-

holmar med mera vilka hyser goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv (Hud-

dinges natur, 2012).  

 



Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering 

(NVI), för metodbeskrivning hänvisas till bilaga 2. Det huvudsakliga syftet med en NVI 

är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning 

av dessa (faktaruta), samt beskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. I 

bilaga 1 redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och här finns också bilder från 

varje objekt. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen. Områdets natur-

värden redovisas också i karta (figur 3). Sju objekt med påtagliga värden och fem objekt 

med visst värde har urskilts. Även två områden med lågt naturvärde konstaterades under 

inventeringen. Objekt med högsta och höga naturvärden påträffades inte i området. 

Eftersom inventeringen utfördes den första november är bedömningen i vissa objekt 

preliminär med avseende på artgrupper som fåglar, grod- och kräldjur, insekter, samt 

vissa arter av kärlväxter och marksvampar. 

 

I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald 

på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för 

att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det 

som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har sju objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats. Sex av 

objekten har preliminär klassning av naturvärdet då viktiga naturvårdsartsgrupper inte 

gått att inventera på grund av årstid. Tre av objekten utgörs av naturtypen vattendrag, 

två av naturtypen ängs- och betesmark och ett av naturtypen blandskog, samt ett objekt 

av naturtypen åkermark. Majoriteten av objekten bedöms ha ett visst artvärde och visst 

biotopvärde. Det betyder att det förekommer naturvårdsarter men att arter med högt 

indikatorvärde inte är vanligt förekommande. De biotopkvaliteter som kan förväntas i 

biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.   

De tre objekt som utgörs av naturtypen vattendrag, objekt 5, 10 och 13 (figur 3) omfat-

tar hela sträckan av Balingsholmsån, från första bron i väster till utloppet vid Ågestasjön. 

Eftersom Balingsholmsån uppvisar olika karaktär på sträckan har tre olika objekt av 

olika karaktär men med samma naturvärde (klass 3) avgränsats. Naturtypen i dessa ob-

jekt är öppna diken och uträtade vattendrag. Eftersom ån är uträtad har den förlorat sin 

naturlighet och har karaktär av ett dike. Generellt biotopskydd råder för hela diket (små-

vatten i jordbruksmark (7 kap. 11 §, MB). Ån, samt diken i intilliggande ängs- och åker-

marker, kan utgöra lämpliga miljöer för grod- och kräldjur att leka i. Även de kantzoner 

som uppstår mellan ån och omkringliggande marker utgör områden som är lämpliga för 

födosökande och för att gömma sig i. Enligt databasen Artportalen har flera arter troll-

sländor påträffats längs ån. 

Den första delen, objekt 5, löper från vägbron i väster till träbron i objekt 9 (figur 3). 

Stora delar av ån var på denna sträcka igenvuxen med främst vass och kaveldun. Längs 

åns norra del förekom här och var buskar, bland annat hagtorn, och yngre träd, vilka kan 

utgöra lämpliga miljöer för småfågel. Högt vattenstånd rådde i samband med invente-

ringen och ån var i nivå med omgivande åker- och betesmarker. På sina ställen var om-

kringliggande marker översvämmade. Vegetation i och längs med ån utgjordes av bland 

annat vattenpest, igelknopp, andmat och sumpmåra. Vattenpest är en invasiv art som 

kan bilda mycket täta bestånd och konkurrera ut andra vattenväxter från grunda delar av 

sjöar (SLU, 2017). 

 



I objekt 10 löper Balingsholmsån från träbron (figur 3) till bron vid bilvägen. Här var ån 

mer djupt skuren ner i marken vilket medförde att sidorna var mer branta. Vegetationen 

utgjordes av gräsklädda kantzoner med inslag av buskar, samt enstaka barrträd. Fortfa-

rande var förekomsten av vass, kaveldun och andmat riklig. Naturvårdsarterna blå jung-

fruslända och blåbandad jungfruslända finns noterade på Artportalen (Artportalen, 

2007). 

På den sista sträckan från vägbron mot Ågestasjön (objekt 13) löper Balingholmsån 

genom åkrar med vallodlingar. Ån var på denna sträcka inte lika djupt nerskuren i un-

derlaget som föregående sträcka utan ligger nästan i samma nivå som omkringliggande 

marker. Nära bron utgjordes vegetationen av vass och enstaka träd. Två dammar, samt 

ett mindre fall för att fånga upp och sedimentera närsalter är anlagda före Ågestasjön. 

Mellan ån och närliggande åkermarker fanns kantzoner, vilka kan vara av värde för all-

män biologisk mångfald. Enligt Artportalen, 2007 har sex olika arter trollsländor påträf-

fats utefter ån i detta område. Vid Ågestasjön finns åtskilliga observationer av rödlistade 

fågelarter, både rastande och häckande. 

Två objekt utgjordes av naturtypen ängs- och betesmark (objekt 6 och 9). Betesmarkerna 

var näringspåverkade med viss tuvighet, samt med mindre inslag av magra (näringsfat-

tiga) partier. Mellan betesfållor och intilliggande vallodlingar förekommer igenvuxna 

diken vilka kan utgöra lämpliga miljöer för fåglar, grod- och kräldjur och insekter. Ett 

fåtal naturvårdsarter med lågt indikatorvärde påträffades i objekten men sannolikt före-

kommer fler arter inom artgrupperna fåglar, kärlväxter, samt insekter än de som kunde 

identifieras vid denna inventering. Naturtyper knutna till ängs- och betesmarker har dålig 

bevarandestatus och är nationellt och internationellt hotade.  

Objekt 6 (figur 3) var en näringspåverkad, hävdad betesmark. Ett hävdat skogsparti med 

ett fåtal ek, varav en jätteek, sträcker sig ner mot ån. Gulärla, vilken är en typisk art (fak-

taruta) för fuktängar, finns noterad på Artportalen från 2017. 

Objekt 9 (figur 3) utgjordes av en hävdad betesmark med inslag av enstaka träd. Betes-

marken var näringspåverkad och hyste sparsamt med strukturer som tuvighet, sandblot-

tor och odlingsrösen, vilka är positiva för biologisk mångfald. Odlingsrösen i jord-

bruksmark omfattas av generellt biotopskydd (7 kap. 11 §, MB). Ett fåtal hagvaxskivling-

ar observerades men svamparna hade börjat förmultna vilket medförde att en säker art-

bestämning inte kunde göras. Området var vid tidpunkt för inventeringen översvämmat 

och fuktigt. 

Objekt 1(figur 3) var en skogsdunge med viden och unga triviallövträd belägen vid Tre-

hörningens utlopp. En äldre tall och pil, samt enstaka ek och hassel förekom i objektet. I 

området fanns även bärande buskar och små buskage lämpliga för småfågel. Mycket 

fågel rörde sig i området i samband med inventeringen, däribland stora mängder med 

trastfågel, enstaka gröngölingar och domherrar. Enligt Artportalen (Artportalen, 2012) 

finns rapporter om flera olika arter av fladdermus i området. Dvärgpipistrell, brunlån-

göra, och vattenfladdermus, vilka omfattas av 4 § i Artskyddsförordningen, har påträf-

fats. Osäkra observationer av tajgafladdermus, mustaschfladdermus eller Brandts flad-

dermus finns också. De tre sistnämnda arterna, samt vattenfladdermus är upptagna i 

habitatdirektivets bilaga 4 och omfattas därmed av strikt skydd. Områdena runt Balings-

holm och Balingsholmsån är rika på fladdermöss beroende på förekomst av lämpliga 

boplatser och övervintringsmiljöer i form av gamla hus och ihåliga träd. Området erbju-

der även goda födosökningsmiljöer. 

Objekt 12 (figur 3) utgörs av en brukad åker/vallodling med en åkerholme där det före-

kommer täta buskage och enstaka ek. Fem gulsparvar, rödlistad i kategori VU-sårbar, 

sågs uppehålla sig runt åkerholmen. Åkerholmar omfattas av generellt biotopskydd (7 

kap. 11 §, MB). På grund av sin närhet till Ågestasjön utnyttjas troligtvis åkermarkerna 

som rastlokal för bland annat gäss och svanar. Två sångsvanar rastade på fälten i sam-

band med inventeringen. Sångsvan, som omfattas av fågeldirektivets bilaga 1, häckar inte 

i området utan använder åkrar och fält som rastlokal. Flera rapporter finns på Artporta-



len om rastande sångsvan, främst på vårar och höstar. Mellan åkermarken och Balings-

holmsån förekommer kantzoner lämpliga för fåglar, grod- och kräldjur och insekter 

(figur 2). 

 

 

 



 



Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 

av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 

nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen 

tolkar det som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på lokal nivå. 

Fem objekt med visst naturvärde (klass 4) har påträffats i det inventerade området (figur 

3). 

Den första delen av Balingholmsån (objekt 3) ligger i anslutning till sjön Trehörningen. 

Vid tillfället för inventeringen var vattenståndet högt. I ån förekommer rikligt med vass 

och enstaka kaveldun, samt viden och buskar i åkanten. Inga naturvårdsarter påträffades 

vid inventeringen men sannolikt förekommer fler arter inom artgrupperna fåglar, kärl-

växter, grod- och kräldjur, samt insekter än de som kunde identifieras vid denna invente-

ring. 

Objekt 4, 7 och 14 utgörs av åkrar som för tillfället används för vallodling. Mindre diken 

med vass, samt igenvuxna kantzoner förekommer mellan åkrarna och vid ån vilka kan 

vara av värde för allmän biologisk mångfald. Det kan till exempel vara små områden 

lämpliga för grod- och kräldjur, samt för fåglar att födosöka eller söka skydd i. I objekt 

14 förekommer ett fåtal odlingsrösen vilka omfattas av biotopskydd (7 kap. 11 §, MB). 

Under inventeringen påträffades sparsamt med naturvårdsarter. 

Objekt 8 utgörs av en före detta hävdad mark som numera är igenvuxen med högt gräs, 

samt flera, täta buskage med vide, samt enstaka triviallövträd vilka kan utgöra lämpliga 

miljöer för småfåglar. Markskiktet är fuktigt och enstaka diken löper mellan åkrarna ner 

mot Balingsholmsån. Enstaka, öppna berghällar förekommer inom objektet. I norr, 

utanför inventeringsområdet, förekommer trädklädda betesmarker med inslag av gam-

mal ek. Under inventeringen förekom sparsamt med naturvårdsarter. 

 

 
 



I området har 14 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. 

Ytterligare 42 arter finns noterade från området i Artportalen (Artportalen, 2000–2017). 

En majoritet av de påträffade naturvårdsarterna är knutna till öppna betespräglade om-

råden, samt till vattenmiljöer. Samtliga förekomster finns listade i tabell 1–3. 

I området har dvärgpipistrell och vattenfladdermus påträffats (Artportalen 2012, tabell 

1). Dessa arter har särskilt starkt skydd i svensk lag 4 § Artskyddsförordningen (ASF). 

Därtill tillkommer sångsvan, de rödlistade arterna gröngöling och gulsparv som påträffa-

des vid inventeringen, samt de 36 fågelarter (rödlistade och/eller upptagna på fågeldirek-

tivets bilaga 1) som finns noterade i Artportalen. Inga arter som är skyddade i Artskydds-

förordningens § 6, § 8 och § 9 påträffades. (Gul svärdslilja är fridlyst enligt 8 § i Västern-

orrlands län). Förekomsterna av arterna redovisas i tabell 1 och 2. 

Flera arter som är skyddade av 4 § i Artskyddsförordningen har observerats i området 

(tabell 1 och 2). Vattenfladdermus har påträffats i området (Artportalen, 2012) och är 

markerad med N i förordningen. I samband med inventeringen 2017 påträffades 

sångsvan som omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Ytterligare 15 arter som är upptagna i 

fågeldirektivets bilaga 1 finns noterade från området i Artportalen (tabell 1). Dessa arter 

är markerade med B. Arter med beteckningen N och B är skyddsvärda ur ett europiskt 

perspektiv och upptagna i bilaga IV i EU:s Art och Habitatdirektiv (N), eller i Fågeldi-

rektivet bilaga 1 (B, se faktaruta). Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbju-

det att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att av-

siktligt störa, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flytt-

ningsperioder. Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt 4 § i Artskyddsförord-

ningen. 

Inga arter fladdermöss påträffades under inventeringen men områdena runt Balingsholm 

och Balingsholmsån är rika på fladdermöss beroende på förekomst av lämpliga boplatser 

och övervintringsmiljöer. 

Sångsvan påträffades i samband med inventeringen 2017. Arten häckar inte i området 

utan utnyttjar fälten och strandängarna som rast- och födosökningslokal. De övriga få-

gelarterna vilka omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 (tabell 1) är noterade på Artportalen 

2000–2017. Samtliga fågelobservationer (förutom gröngöling och gulsparv) rörande 

rödlistade arter, samt fågeldirektivsarter (tabell 1 och 2) är rapporterade från Västeräng, 

vilken är en fågellokal i och i nära anslutning till Ågestasjön. De östra delarna av invente-

ringsområdet överlappar delar av detta område och det råder en viss osäkerhet om alla 

noterade fågelarter är påträffade inom utredningsområdet för denna inventering. Det 

kan dock oavsett konstateras att de östliga delarna av inventeringsområdet är fågelrika.  

Arter som stjärtand, årta, brun kärrhök, småfläckig sumphöna, buskskvätta, skäggmes, 

sävsparv och gulsparv (tabell 1 och 2) kan tänkas häcka i och i närheten av nära Ågesta-

sjön. Även tofsvipa, vilken är en typisk art (faktaruta) för fuktängar häckar troligtvis i 

området. Rovfågelarterna havsörn, bivråk, duvhök och fiskgjuse, vilka sannolikt häckar i 

kommunen, utnyttjar området för födosökande. Flera av arterna, till exempel vitkindad 

gås, blå kärrhök, fjällvråk, trana, grönbena, brushane, skräntärna, listade i tabell 1 och 2, 

utnyttjar området som rast- eller födosökningslokal under flyttningen. För information 

om skydd och rödlistekategori för respektive art hänvisas till tabell 1 och 2. 

 

 

 

 



 

 

Två rödlistade arter, gröngöling och gulsparv, noterades från området vid denna invente-

ring (tabell 2). Därutöver finns 27 arter noterade från området i Artportalen. Majoriteten 

av dessa rödlistade arter (17 stycken) tillhör hotkategorin nära hotade arter (NT), tio 

utgörs av sårbara arter (VU). 

Gröngöling (nära hotad, NT) är knuten till miljöer med gamla ekar och lövträd vilka är 

miljöer som förekommer i och i nära anslutning till inventeringsområdet. Troligtvis 

häckar arten i närområdet. Gulsparv (sårbar, VU) förekommer huvudsakligen i gamla 

jordbruksmiljöer där det finns småbiotoper. De övriga rödlistade fågelarterna i tabell 2 är 

noterade på Artportalen (sökning mellan 2000–2017). Flera av arterna kan tänkas häcka i 

området medan andra arter bedöms utnyttja omgivningarna för födosökning eller som 

rastlokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



Förutom de skyddade och rödlistade arterna påträffades flera naturvårdsarter (tabell 3).  

Stubbspretmossa, som är klassad som signalart av Skogsstyrelsen, växer vanligen på 

trädrötter och död ved i fuktigare miljöer, många gånger hittar man den i sumpskogar på 

rötter av al. Inom inventeringsområdet hittades arten, som har ett visst signalvärde 

(Skogsstyrelsen, 2000), i delområde 1. Gul svärdslilja, sumpmåra, bäckveronika och 

stor andmat påträffades i och i närheten av ån (tabell 3). Dessa arter har lågt indikator-

värde. I betesmarkerna observerades humleblomster, vitmåra, smultron, gåsört vilka 

alla har lågt signalvärde (tabell 3). Flera arter trollsländor har påträffats ut med ån, bland 

andra blå jungfruslända och blåbandad jungfruslända (Artportlen, 2008). Gulärla, 

som har högt signalvärde, är observerad i objekt 6 och är en typisk art (faktaruta) för 

fuktängar. Betesmarkerna ut med ån är lämpliga miljöer för arten. Domherre, som ob-

serverades i två objekt, 1 och 9, häckar troligen inte i området utan rastar eller övervint-

rar där. En stor grupp stjärtmesar sågs födosöka i buskar vid ån. Arten häckar troligen i 

området. 

 

 

 



 

 

 

 

  



När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för 

olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2016). Därför är det nödvändigt att redan i ett tidigt skede i en exploate-

ringsprocess ta hänsyn till naturvärden.  

De flesta groddjur, fåglar, insekter och smådäggdjur som är knutna till odlingsland- 

skapet gynnas av det skydd och tillgång på föda som småvatten och våtmarker ger. Na-

turliga bäckfåror och öppna diken utgör viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för många 

vattenknutna växt- och djurarter, men har också stor betydelse som spridningsvägar i 

landskapet för olika djurarter, till exempel för fåglar och insekter. Dikesrenar kan vara 

viktiga överlevnadsplatser för slåtter- och betesgynnade växtarter. Vissa groddjursarter 

riskerar att försvinna i slättbygder där tillgången på småvatten har minskat. Åtgärder i 

form av nyanläggning av våtmarker och småvatten har dock haft en positiv effekt på de 

flesta groddjursarter. Andra djurgrupper som kan finnas i odlingslandskapets småvatten 

är bland annat olika arter av iglar och musslor. Även fladdermöss är beroende av variat-

ion i landskapet i form av småvatten och diken i ett uppbrutet jordbrukslandskap (Na-

turvårdsverket, 2014). 

Gemensamt för många slättlandsvattendrag är att de ofta har rätats ut och grävts djupare 

och bredare för att underlätta avrinning. Samtidigt har landskapet utdikats och för att 

vinna mark har vattendragen stängts inne på allt mindre utrymmen. Naturliga strömpar-

tier har grävts bort och större stenar och grus har avlägsnats (Naturvårdsverket & Fiske-

riverket, 2008). Strömföringen blir ofta snabbare vilket medför sämre sedimentation av 

närsalter. I uträtade diken har ofta flera strukturer viktiga för biologisk mångfald gått 

förlorade, till exempel meandrande lopp eller naturliga småmiljöer. 

Balingsholmsån, som är uträtad, har förlorat stora delar av sin naturlighet och har mer 

karaktär av ett dike. Nedan redovisas de åtgärder som kan bli aktuella för Balings-

holmsån. I bilaga 3 (skiss 1–8), finns bifogat skisser på förslag till utformning.  

• Fyra nya våtmarker planeras att anläggas. Våtmarkerna är tänkta att vara an-

slutna till ån så att vattnet passerar dessa på sin väg från Trehörningen till 

Ågestasjön. På så vis skapas grunda våtmarksområden. 

• Mellan Balingsholm i väst och Solbackens villaområde skapas en sedimentat-

ionskanal. 

• Släntning av åfåran så att svämplan skapas. 

• Sedimentationsdammar i anslutande jordbruksdiken. 

• En förbättrad, mer tillgänglig promenadstig ska anläggas mellan Balingsholms 

kursgård och Ågestasjön. 

Flera positiva effekter kan väntas av åtgärderna. Bland annat kommer mängden fosfor 

som transporteras från Trehörningen, genom Balingsholmsån och vidare, att minska 

vilket innebär minskad övergödning, samt förbättrad ekologisk status för nedströms 

liggande vattendrag. Breddning av åfåran, skapande av svämplan/våtmarker, samt sedi-

mentationsdammar medför att vatten fördröjs i dess färd nedströms vilket minskar risk 

för översvämningar. De planerade åtgärderna kommer att återställa Balingsholmsån till 

ett mer naturligt vattendrag. Ån kommer återigen bli mer variationsrik. Småmiljöer skap-

as, till exempel tidvis svämmade ytor, vilket ökar förutsättningarna för biologisk mång-

fald. Med den planerade promenadstigen blir området mer tillgängligt.  

De negativa effekterna av dessa åtgärder är det ianspråktagande av åkermark som krävs 

för genomförandet. Bedömningen är att två till tre hektar tas i anspråk för åtgärderna 

med minskad yta jordbruksmark till följd. Omfattande grävarbeten i Balingsholmsån 

kommer medföra att stora mängder grävmassor behöver tas hand om. Den planerade 

promenadstigen är tänkt att löpa på båda sidor om Balingsholmsån. Den norra sidan av 

ån, där naturvärdena är lägre, bedöms inte påverkas negativt av en vandringsled. På den 



södra sidan förekommer betesmarker vilkas naturvärden idag är beroende av hävden. 

Bedömningen är att betesmarkerna inte kommer att påverkas negativt av vandringsleden 

om leden inte innebär begränsningar på beteshävden. 

Häckfågelfaunan är inte särskilt inventerad i området så bedömningen av fågellivet i 

inventeringsområdet får ses som preliminär. Det är framförallt de östliga delarna av det 

inventerade området som ligger i och i nära anslutning till Ågestasjön som är mest fågel-

rika. I områdena närmast Ågestasjön förekommer strandängar som översvämmas regel-

bundet och som utgör viktiga miljöer för fågellivet. Flera arter som omfattas av fågeldi-

rektivet och/eller är rödlistade utnyttjar området för häckning, födosökande eller som 

rastlokal. 

Bedömningen är att fågellivet inte kommer att påverkas av en restaurering av Balings-

holmsån. Det är dock av vikt att åtgärder utförs under tidpunkter på året då störning på 

fågellivet kan minimeras. Det rekommenderas att anläggningsarbeten utförs utanför 

häckningssäsong, men även tidpunkter på året då fälten närmast Ågestasjön utnyttjas 

som rastlokal för bland annat gäss och svanar bör undvikas. 

Vid Balingsholmsåns utlopp, vid sjön Trehörningen i inventeringsområdets västra del, är 

flera arter fladdermöss påträffade. Till de viktigaste biotoperna för fladdermöss hör 

lövrika miljöer (framförallt ädellövskog) med en halvöppen och varierad vegetations-

struktur kombinerat med grunda näringsrika sjöar och vattendrag. Dessa miljöer attrahe-

rar ofta ett stort antal individer och kan hysa ett stort antal arter (Naturvårdsverket, 

2006). I samband med restaureringen av Balingsholmsån planeras en breddning av vat-

tenområdet vid åns utlopp till sjön Trehörningen (bilaga 3, skiss 1–8). Det skulle inne-

bära att delar av objekt 1 tas i anspråk. Objekt 1 utgörs av en blandskog med enstaka 

äldre pilträd, en nästan gammal tall, samt löv- och buskvegetation. Bedömningen är att 

ianspråktagande av delar av objekt 1 inte kommer att påverka fladdermusfaunan i områ-

det på ett negativt sätt. De ingrepp som krävs för att bredda ån bedöms inte påverka 

miljöer som fladdermöss tar i anspråk. I nära anslutning till detta område förekommer 

rikligt med bo- och övervintringsplatser i form av gamla ihåliga träd och lämpliga hus 

(Huddinge kommun). Rekommendationen är dock att spara pilträdet och tallen, vilka är 

viktiga för biologisk mångfald. I den mån det är möjligt bör buskmiljöerna sparas då de 

utgör lämpliga miljöer för småfågel. 

Bedömningen är att genomförande av dessa åtgärder kommer att medföra flera positiva 

effekter för Balingsholmsån med intilliggande marker. Bland dessa effekter märks mins-

kad näringsbelastning, förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald, samt ökad 

tillgänglighet med den planerade promenadstigen.  
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I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgrän-

sats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation 

som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende bio-

logisk mångfald (NVI). Om bedömning av ekologiska spridningssamband ingått i upp-

draget så redovisas detta också i objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjek-

tets läge och utbredning finns redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag som 

vi levererar till beställaren. Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. 

Objekten är sorterade i stigande nummerordning. 

Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår administra-

tiva data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande be-

skrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald 

naturvärdesklass, samt en tabell lista över påträffade och kända naturvårdsarter, skyd-

dade arter och rödlistade arter. Mer information om de påträffade arternas ekologi finns 

i bilaga 2.  

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet 

för bedömningsgrund art och biotop (se beskrivning i bilaga 2, Metodbeskrivning). 

Grund för både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:  

• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald 

• Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mång-
fald 

• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald 

Som tillägg kan också följande klass ingå: 

• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mång-
fald 

Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt STS kallas i 

objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av 

respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska 

naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1(Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte 

ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga) 

används namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se bi-

laga 3, Metodbeskrivning). 



I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende 

på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvär-

desinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande, naturvärdesbedöm-

ning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska 

naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med natur-

värde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för frilufts-

livet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. 

Områden med lägre naturvärde redovisas inte.  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår 

bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är 

utpekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 

av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 

kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 

mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med 

naturvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass 

restaurerbar ängs- och betesmark. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 

av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 

nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet 

men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra 

värdestrukturer och värdeelement saknas. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att 

bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stads-

del, socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotop-

värde.  



Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och 

strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad 

Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper 

som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en 

tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura- naturtyperna (Eko-

logigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; 

▪ Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 

▪ Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer, struk-

turer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form 

För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för bio-

logisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och 

med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella 

regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i 

ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-

naturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriteri-

erna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske. Stan-

darden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp. 

För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker räcker 

det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyper uppnås för att 

erhålla högt biotopvärde.  

I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter, 

hotade arter och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda 

allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda 

naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade ar-

ter. Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan 

nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som indikerar gynnsam 

bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirektivet, skogliga signalarter 

(utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter 

(utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna 

indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respek-

tive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrike-

dom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med brist-

fällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på 

en fyrgradig skala för artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som 

exempelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde 

så att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger 

högt artvärde. 

Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och 

artvärden som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av natur-

vårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap 

rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper 

har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallsko-



gar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in 

i den samlade bedömningen.  

 

▪ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under 

årstiden då fältarbetet genomförs 

▪ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter 

då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar) 

▪ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc) 

▪ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av natur-

vårdsarter saknas 

▪ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsar-

ter ingår inte i uppdraget 

▪ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas 

Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss 

osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

▪ naturvårdsarter inte har inventerats 



▪ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat 

inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strand-

ängsmiljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 

naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, 

det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen 

sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet  

Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering 





Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

En skogsdunge vid Trehörningens utlopp med viden och unga triviallövträd. En äldre tall och pil, samt enstaka ek och hassel
förekommer i objektet. Även förekomst av bärande buskar och små buskage lämpliga för småfågel. Sparsam förekomst av lågor.
Gröngöling och domherre hörda. En varfågel och mycket trast rörde sig i området.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Blandskog

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

01. Blandskog, utloppet

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Visst AFS: § 4 (rödlistad art) Fingal Gyllang HördEnstakaGröngöling (Picus viridis)

AFS: § 4 Fingal Gyllang Två ex. Källa: ArtportalenEnstakaVattenfladdermus (Myotis

daubentonii)

Visst AFS: § 4 Fingal Gyllang Källa: ArtportalenEnstakaDvärgpipistrell (Pipistrellus

pygmaeus)

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Uppsprucken bark, mossfällVärdefulla träd Värdefulla träd

Beståndålder: 20-40

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Visst Nära hotad (NT) Fingal Gyllang HördEnstakaGröngöling (Picus viridis)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator Fingal GyllangFleraStubbspretmossa

(Herzogiella seligeri)

Högt Ekologigruppens
naturvårdsart Fingal GyllangEnstakaDomherre ()

2



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Parkeringsplats.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Lågt naturvärde

Okänt

Naturvärdesklass

Infrastruktur och bebyggd mark

Exploaterad mark

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

02. Parkering

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Område där Balingholmsån börjar vid sjön Trehörningen. Vid tillfället för inventeringen högt vattenstånd som översvämmat
närliggande hagar. I ån förekommer rikligt med vass och enstaka kaveldun, samt en viss förekomst av viden och buskar i åkanten.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Vattendrag

Mindre vattendrag, Öppna diken och
uträtade vattendrag

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

03. Balingholmsån utlopp

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Åker som för tillfället används för vallodling. Mindre diken med vass, samt igenvuxna kantzoner förekommer mellan åkrarna vilka kan
vara av värde för allmän biologisk mångfald. Små områden lämpliga förr grod- och kräldjur, samt för fågel som kan födosöka eller
söka skydd.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Åkermark

Ej brukad åker

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

04. Vall, brukad åker

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Över stora delar är ån igenvuxen med främst vass. Längs åns norra del förekommer här och var buskar, bl a hagtorn och yngre träd,
vilka utgör lämpliga miljöer för småfågel. En faunapassage löper genom tunneln under vägen. Högt vattenstånd rådde i samband med
inventeringen och ån var i nivå med omgivande åker- och betesmarker. På sina ställen var omkringliggande marker översvämmade.
Vegetation i och längs med ån utgörs av bland annat vattenpest, kaveldun, igelknopp, andmat, sumpmåra.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Vattendrag

Öppna diken och uträtade vattendrag,
Mindre vattendrag

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

05. Balingsholmsån väst

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

AFS: § 8 Fingal GyllangEnstakaSvärdslilja (Iris pseudacorus)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Högt Ekologigruppens
naturvårdsart Fingal GyllangEtt stort

antal
Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

Visst typisk art, ängs- och
betesmarksindikator Fingal GyllangEnstakaSumpmåra (Galium uliginosum)

Påverkan/Naturlighet: Uträtat (vatten)

Övrigt: Översvämning,

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Visst källskogsindikator Fingal GyllangEnstakaBäckveronika (Veronica

beccabunga)

Visst typisk art Fingal GyllangEtt stort
antal

Stor andmat (Spirodela

polyrhiza)

2



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Näringspåverkad hävdad betesmark med viss tuvighet. Ett dike löper mellan vall och betesmark i väster med värde för allmän
biologisk mångfald. En skogsparti med ett fåtal ek, varav en jätteek sträcker sig ner mot ån. Ett fåtal naturvårdsarter med lågt
indikatorvärde påträffades i objektet men sannolikt förekommer fler arter inom artgrupperna fåglar, kärlväxter, samt insekter om
inventeringen utförts under vår och sommar. En observation noterad på Artportalen på gulärla, vilken är en typisk art för 6410
fuktängar. Bedömningen blir därför preliminär.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Öppen kultiverad gräsmark

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

06. Betesmark

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

typisk art Fingal GyllangEnstakaHumleblomster (Geum rivale)

Visst brynindikatorart Fingal GyllangEnstakaVitmåra (Galium boreale)

Visst ängs- och
betesmarksindikator Fingal GyllangEnstakaGåsört (Argentina anserina)

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Ängs- och betesmark Naturbetesmark

Övrigt: Beteshävd,

Motiv för värdebedömning naturvärde
Ett fåtal naturvårdsarter med lågt indikatorvärde påträffades i objektet men sannolikt förekommer fler arter inom artgrupperna fåglar,
kärlväxter, samt insekter om inventeringen utförts under vår och sommar. Bedömningen blir därför preliminär.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Mycket högt typisk art Fingal Gyllang Källa: ArtportalenEnstakaGulärla (Motacilla flava)

2



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Ett område med vallodling. Brynmiljöer med gamla ekar, samt enstaka öppna berg. Igenvuxna diken löper från vallen ner till ån vilka
kan utgöra skydd och födosöksmiljöer för småfågel, samt lekområden för groddjur. Närmast ån igenvuxet med högt gräs vilka kan
vara av värde för allmän biologisk mångfald.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Åkermark

Åker, brukad

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

07. Vall, brukad åker

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst brynindikatorart Fingal GyllangEnstakaVitmåra (Galium boreale)

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Före detta hävdad mark som numera är igenvuxen med högt gräs. Enstaka diken löper mellan åkrarna ner mot Balingsholmsån. Flera
täta buskage med vide, samt enstaka triviallövträd vilka kan utgöra lämpliga miljöer för småfåglar. Enstaka, öppna berghällar
förekommer. I norr förekommer  trädklädda betesmarker med inslag av gammal ek. Fuktigt markskikt.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

F d hävdad mark

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

08. F d hävdad mark

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst brynindikatorart Fingal GyllangEnstakaVitmåra (Galium boreale)

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Hävdad betesmark med inslag av enstaka träd. Betesmarken är näringspåverkad och har en viss tuvighet. Översvämmat och fuktigt.
Ett dike löper ned mot ån vilket kan utgöra bra skydd för groddjur. Ett fåtal hagvaxskivlingar observerades. Enstaka sandblottor och
odlingsrösen förekommer i objektet. Ett fåtal naturvårdsarter med lågt indikatorvärde påträffades i området men sannolikt förekommer
fler arter inom artgrupperna fåglar, kärlväxter, samt insekter om inventeringen utförts under vår och sommar. Bedömningen blir därför
preliminär.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Trädbärande kultiverad betesmark

Odlingsröse i jordbruksmark,
Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

09. Betesmark

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

TuvigtÄngs- och betesmark Odlingsröse

Ängs- och betesmark Sandblottor

Markfuktighet: Fuktig

Övrigt: Beteshävd,

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Ett fåtal naturvårdsarter med lågt indikatorvärde påträffades i objektet
men sannolikt förekommer fler arter inom artgrupperna fåglar, kärlväxter, samt insekter om inventeringen utförts under vår och
sommar. Bedömningen blir därför preliminär.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Visst AFS: § 4 (rödlistad art) Fingal Gyllang HördEnstakaGröngöling (Picus viridis)

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Visst Nära hotad (NT) Fingal Gyllang HördEnstakaGröngöling (Picus viridis)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Högt Ekologigruppens
naturvårdsart Fingal GyllangEnstakaDomherre ()

Visst brynindikatorart Fingal GyllangEnstakaVitmåra (Galium boreale)

Visst typisk art Fingal Gyllang Källa: ArtportalenEnstakaÄngsblåvinge (Polyommatus

semiargus)

2



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Balingholmsån löper i denna sträcka, från träbron till bilvägen, mer djupt skuren ner i underlaget. Här utgörs sidorna av ån av
gräsklädda branter med inslag av buskar, samt enstaka barrträd. Fortfarande riklig förekomst av vass, kaveldun och andmat. Blå
jungfruslända och blåbandad jungfruslända finns noterade på Artportalen.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Vattendrag

Öppna diken och uträtade vattendrag,
Mindre vattendrag

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

10. Balingsholmsån bro

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art Fingal GyllangEtt stort
antal

Stor andmat (Spirodela

polyrhiza)

Visst Ekologigruppens
naturvårdsart Fingal Gyllang Källa: ArtportalenEnstakaBlå jungfruslända (Calopteryx

virgo)

Högt Ekologigruppens
naturvårdsart Fingal Gyllang Källa: ArtportalenEnstakaBlåbandad jungfruslända

(Calopteryx splendens)

Påverkan/Naturlighet: Uträtat (vatten)

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Brukad åker med enstaka berghäll. Mellan åkern och ån förekommer en kantzon med gräsmark.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Lågt naturvärde

Okänt

Naturvärdesklass

Åkermark

Åker, brukad

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

11. Brukad åker

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Vall/brukad åker med enstaka åkerholme med buskage, samt en ek. Två sångsvanar rastade på fälten. Fem gulsparvar sågs
uppehålla sig runt åkerholmen.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Åkermark

Åker, brukad

Åkerholme (<0,5ha), Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

12. Vall, brukad åker

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Visst AFS: § 4 (Fågeldir. bil. 1) Fingal Gyllang Två rastande ex.EnstakaSångsvan (Cygnus cygnus)

Visst AFS: § 4 (rödlistad art) Fingal Gyllang Fem ex.FleraGulsparv (Emberiza citrinella)

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Brynmiljö Bryn

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen vanlig förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Visst Sårbar (VU) Fingal Gyllang Fem ex.FleraGulsparv (Emberiza citrinella)

2



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Den sista sträckan från vägbron mot Ågestasjön löper Balingholmsån genom åkrar med vallodlingar. Ån är på denna sträcka inte lika
djupt nerskuren i underlaget som föregående sträcka utan ligger nästan i samma nivå som omkringliggande marker. Nära bron
förekommer mycket vass samt enstaka träd. Två anlagda dammar, samt en kurva för att fånga upp och sedimentera närsalter
förekommer före Ågestasjön. Kantzoner mellan åkrar och ån av värde för allmän biologisk mångfald. Ån kan utgöra bra lekvatten för
grod- och kräldjur. Vattenpest (vilken är en invasiv art men kan utgöra en bra struktur för att hysa yngel och insekter) påträffad enligt
Artportalen, samt sex arter trollsländor. Vid Ågestasjön finns åtskilliga observationer av fågel. Vid tillfälle för inventering var
vattenståndet högt och ån var översvämmad på flera ställen, bl a vid utloppet mot Ågestasjön.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Vattendrag

Mindre vattendrag, Öppna diken och
uträtade vattendrag

Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

13. Balingholmsån öst

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art Fingal GyllangEtt stort
antal

Stor andmat (Spirodela

polyrhiza)

Visst källskogsindikator Fingal GyllangEnstakaBäckveronika (Veronica

beccabunga)

Påverkan/Naturlighet: Uträtat (vatten)

Övrigt: Översvämning,

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog NVI_Balingholmsån

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Område där vallodling bedrivs med ett fåtal odlingsrösen. Sparsam förekomst av naturvårdsarter.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Åkermark

Ej brukad åker

Odlingsröse i jordbruksmark,
Naturreservat

Inventerare Fingal Gyllang

14. Vall, brukad åker

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1
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