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Uppdrag
På uppdrag av VÖFAB (Christer Carlsson) har Naturcentrum gjort en naturvärdesinventering av området Kristineberg/Ringsberg i Växjö stad. Rapporten ska utgöra underlag till
en detaljplan för området.
Syftet men naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Genom att ta hänsyn till dessa områden bidrar vi till
att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden och riksdagens miljömål.
Resultatet från inventeringen är ett kunskapsunderlag för att kunna ta hänsyn till biologisk mångfald. Vissa områden eller arter kan omfattas av lagstadgade skydd (Naturreservat, generella biotopskydd, fridlysta arter m.fl.) medan andra saknar skydd trots att
de är biologiskt bevarandevärda. Naturvärdesinventeringen visar var dessa områden
finns men kan inte i detalj styra hur denna hänsyn ska tas. Det avgörs istället av politiker,
företags och enskildas ambitioner att bygga ett hållbart samhälle, men också av krav och
riktlinjer från myndigheter och domstolar.

Naturvärdesinventering –
genomförande
Inventeringsområdet
Inventeringsområdet är drygt 3,3 ha och framgår av figur 2. Det ligger centralt i Växjö
stad, cirka 700 m norr om järnvägsstationen och cirka 100 m sydväst om gamla vattentornet. Större delen av inventeringsområdet utgörs av en parkliknande miljö med både
äldre och yngre lövträd samt buskar. Det finns flera byggnader och även trädgårdsodlingar, gräsmattor, parkeringsplatser och mindre asfaltvägar. Norr om inventeringsområdet finns grönytor med tämligen gott om lövträd, framför allt kring vattentornet. Söder om dominerar stadsbebyggelse med stora arealer hårdgjorda ytor.

Metodik
Inventeringen utfördes enligt Svensk Standard SS 19 90 00. Det innebar identifiering av
geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av
denna betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald har avgränsats
och beskrivits som naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk
mångfald har därefter bedömts enligt en skala i fyra naturvärdesklasser enligt figur 1.
Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”
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Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.
Figur 1. Naturvärdesklasser.

Bedömningsgrunder
Naturvärdesbedömningen görs utifrån två bedömningsgrunder: Art och Biotop. Bedömningsgrunden Art omfattar Naturvårdsarter och Artrikedom medan bedömningsgrunden
Biotop omfattar Biotopkvalitet och Sällsynthet och hot.

Naturvårdsarter
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig
själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har hotade
arter och skyddade arter särskild betydelse.
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN)
kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att
försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier, NT= Nära hotad, VU
= sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter
markeras med någon av ovanstående hotkategorier efter artnamnet i enlighet med aktuell rödlista (ArtDatabanken 2015).
Med skyddad art eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ Artskyddsförordningen. Ett flertal arter omfattas av fridlysningsbestämmelserna, exempelvis alla
fladdermöss, orkidéer, alla vilda fåglar m fl. arter. Avseende vilda fåglar finns förtydligande i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009). Där framgår att även om
alla fågelarter omfattas ska de arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i
skyddsarbetet. Skyddade och fridlysta arter markeras med (§) efter artnamnet i denna
rapport.
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som indikerar högt naturvärde i
skog – signalarter i skog (Nitare 2014). En art som tillhör denna kategori markeras i
denna rapport med (S) efter artnamnet.
Arter som inventeraren från egen erfarenhet och kunskap bedömer som naturvårdsarter
men som inte faller inom någon av de övriga kategorierna markeras med (R) i denna
rapport.

Artrikedom
Här mäts eller görs en bedömning om området är artrikare eller mycket artrikare än det
omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
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Biotopkvalitet
Omfattning och betydelse för biologisk mångfald mäts eller bedöms. Exempel på biotopkvaliteter är; naturlighet, strukturer, kontinuitet, förekomst av nyckelarter.

Sällsynthet och hot
Med sällsynta biotoper avses sådana som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt
område. Hotade biotoper är sådana där utbredningsområdet minskar, den totala arealen minskar eller där strukturer eller funktioner som är viktiga för biotopen sannolikt
inte kommer finnas kvar på lång sikt eller bevarandestatusen hos biotopens typiska arter inte är gynnsam.

Detaljeringsgrad och tillägg
Naturvärdesinventeringen utfördes med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att inventeringen utförs med en sådan noggrannhet att samtliga naturvärdesobjekt med en
yta av 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en minsta längd av 10 m och 0,5 m
bredd kan identifieras.
Följande tillägg har ingått i naturvärdesinventeringen:
4.5.2 Naturvärdesklass 4
4.5.3 Generellt biotopskydd
4.5.4 Värdeelement - biologiskt särskilt värdefulla träd. När det gäller
värdeelementen har de träd som bedöms ha ett särskilt stort biologiskt värde
kartlagts. Det kan vara särskilt gamla träd, träd med håligheter, savflöden, särskilt
värdefull kryptogamflora osv.

Förarbete
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades inventeringsområdet.
Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:
• Länsstyrelsen i Kronobergs län WebbGIS (riksintresse för naturvård, jätteträd
mm).
• Naturvårdsverkets Skyddad natur
• ArtDatabankens databaser, utdrag av rödlistade, fridlysta arter och andra naturvårdsarter. Noterade förekomster från perioden 1990-01-01 till 2017-12-04.
• Växjö kommun Grönstrukturprogram för Växjö stad (2013).
• Ivarsson, T. 2006. Natur i Växjö stad 2005. Växjö kommun.
• Trädportalen
• Länsstyrelsen i Kronobergs län. 1989. Kronobergs natur. Naturvårdsprogram för
Kronobergs län.
• TUVA – Resultat från Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering.
• Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Fältinventering
Fältinventering utfördes den 23 november 2017 då hela inventeringsområdet genomströvades. Vädret var mulet och snöfria förhållanden rådde. Utifrån beprövad kunskap
och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och arter av betydelse för biologisk mångfald.
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Naturvärdesinventering –
Resultat
Informationskällor - tidigare kända uppgifter
Naturinventeringar
Uppgifter om biologisk mångfald inom inventeringsområdet har noterats från följande
källor:
• Jätteträdsinventering. Länsstyrelsen i Kronobergs län WebbGIS.

Naturvårdsarter
Hässleklocka, som är en signalart finns registrerad inom inventeringsområdet (ArtDatabanken). Det är något osäkert om den är funnen inom inventeringsområdet eller i en
slänt strax utanför. Uppgifter om rödlistade eller fridlysta arter saknas. Ytterligare naturvårdsarter finns dock uppgivna i närområdet. I större omfattning från ett närliggande
skogsområde vid gamla vattentornet ca 100 m NO om inventeringsområdet där flera
rödlistade arter förekommer.

Gällande områdesskydd
Ingen del av inventeringsområdet är formellt skyddat som biotopskydd, Natura 2000område, nationalpark, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller naturreservat.
Området omfattas inte heller av strandskydd eller landskapsbildskydd.

Inventeringsresultat
Områden som saknar naturvärde
Områden som bedömts sakna betydelse för biologisk mångfald utgörs främst av klippta
gräsytor, hårdgjorda ytor samt partier med unga träd och buskar. Dessa områden bedöms inte i sitt nuvarande tillstånd bidra till mångfald inom arter, mellan arter eller ekosystem.

Naturvärdesobjekt
Vid inventeringen identifierades nio naturvärdesobjekt (Figur 2). Tre bedömdes ha visst
naturvärde (naturvärdesklass 4), fem bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och ett bedömdes ha högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Samtliga är trädeller buskmiljöer av olika karaktär. Objekten redovisas var för sig längre fram i rapporten.
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Figur 2. Inventeringsområde och identifierade naturvärdesobjekt med objektsnummer.
Avgränsningen följer till stora delar trädkronorna varför vissa objekt delvis hamnar utanför inventeringsområdet.

Naturvårdsarter
Fyra naturvårdsarter påträffades vid inventeringen och listas i tabell 1 nedan. De hotade
trädslagen alm (CR) och ask (EN) har minskat kraftigt i Sverige på grund av sjukdomar. På
vissa platser är de dock fortfarande mycket vanliga åtminstone som småplantor eller sly.
På grund av ovanstående har deras naturvärde bedömts lägre än för andra arter i
samma hotkategori.
Tabell 1. Relevanta naturvårdsarter som observerades i inventeringsområdet under naturvärdesinventeringen. För varje förekomst anges vilken naturvårdskategori arterna
tillhör (rödlistade anges med respektive hotkategori, signalarter anges med ”S”).
Svenskt namn
Vetenskapligt namn
Kategori
skogsalm
Ulmus glabra
CR
ask
Fraxinus excelsior
EN
lönnlav
Bacidia rubella
S
kornig nållav
Chaenotheca chlorella
S

Värdeelement - biologiskt särskilt värdefulla träd
Det finns flera gamla träd som har betydelse för den biologiska mångfalden inom inventeringsområdet. Några av dessa, har bedömts som biologiskt särskilt värdefulla (Tabell 2
och Figur 3).
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Tabell 2. Värdeelement - biologiskt särskilt värdefulla träd. Se även figur 3 nedan.
Nummer Trädslag
Särskilda värdeaspekter
Övrigt
1
Ek
Gammalt träd, mkt grov, grov
bark, mulm.
2
Ek
Gammalt träd, mkt grov, grov
bark, blottad ved.
3
Skogsalm
Gammalt träd, hålighet, mulm.
Två almar som växer
tätt intill varandra.
4
Skogsalm
Gammalt träd, savande.
5
Skogslönn
Gammalt träd, ihålig.
6
Ask
Gammalt träd, ihålig.
7
Lind
Gammalt träd, ihålig.

Figur 3. Inventeringsområde och Värdeelement - biologiskt särskilt värdefulla träd. För
mer detaljer se tabell 2 ovan.
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Redovisning av naturvärdesobjekt
1. Rad med tre bokar

Naturvärdesklass: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Trädrad
Beskrivning: Tre äldre bokar med en tämligen artrik lavflora men utan särskilda naturvårdsarter. På stammarna finns små skador som på sikt kan bli biologiskt värdefulla.
Äldre träd är alltid ett naturvärde i stadsmiljöer.
Biotopkvalitéer: Äldre träd.
Sällsynthet och hot: Naturvårdsarter: Artrikedom: Områdesskydd: Aktuellt objekt består av tre träd och bör därför inte utgöra en allé som
omfattas av det generella biotopskyddet. Om det nyligen har avverkats träd som hör till
trädraden kan den möjligen bedömas som ett generellt biotopskydd. Detta har dock inte
utretts närmare
Övrig information: -
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2. Solitära ädellövträd

Naturvärdesklass: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4.
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Parkmiljö
Beskrivning: Tre äldre solitära ädellövträd, skogslönn, blodbok och alm, som står i en
klippt gräsmatta. På barken växer en tämligen artrik lavflora men några naturvårdsarter
noterades inte. Äldre träd är alltid ett naturvärde i stadsmiljöer.
Biotopkvalitéer: Äldre träd.
Sällsynthet och hot: Naturvårdsarter: Skogsalm (CR).
Artrikedom: Områdesskydd: Övrig information: -
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3. Grova ekar och almar

Naturvärdesklass: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Parkmiljö
Beskrivning: Fyra öppet stående gamla almar (två av dem hopväxta) och två mycket
grova ekar. I objektet finns även yngre almar och lönnar. De äldre träden har grov bark.
En ek och en alm har håligheter med mulm. Ihåliga träd är ovanliga i både stadsmiljö och
i skogar och de har en viktig betydelse för många arter inte minst bland insekter, fåglar
och fladdermöss. På barken av en alm växer lönnlav medan en av de gamla ekarna hyser
den än mer ovanliga korniga nållaven.
Biotopkvalitéer: Gamla träd, grov bark, håligheter, mulm, savflöde.
Sällsynthet och hot: Biotoper med gamla och ihåliga träd är sällsynta.
Naturvårdsarter: Skogsalm (CR), lönnlav (S), kornig nållav (S).
Artrikedom: Områdesskydd: Övrig information: -

12

NVI – Kristineberg/Ringsberg Växjö

Naturcentrum projekt 1485

4. Ihålig skogslönn

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Ihåligt ädellövträd
Beskrivning: En gammal, solitär skogslönn med en tämligen stor hålighet. På den blottade veden i hålet syns flera utgångshål från vedlevande skalbaggar. Ihåliga träd är ovanliga i både stadsmiljö och i skogar och de har en viktig betydelse för många arter inte
minst bland insekter, fåglar och fladdermöss.
Biotopkvalitéer: Ihåligt träd, mulm.
Sällsynthet och hot: Biotoper med gamla och ihåliga träd är sällsynta.
Naturvårdsarter: Artrikedom: Områdesskydd: Övrig information: -

13

NVI – Kristineberg/Ringsberg Växjö

Naturcentrum projekt 1485

5. Allé med äldre ädellövträd

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Allé
Beskrivning: Allé med äldre träd av lind, skogslönn och skogsalm. Det finns luckor i allén
men den har sannolikt varit sammanhängande tidigare. Träden är gamla och några har
skador med blottad ved. På en av almarna växer signalarten lönnlav. Äldre träd är ofta
en bristvara i stadsmiljöer. Värdet är knutet till de äldre ädellövträden.
Biotopkvalitéer: Äldre träd, blottad ved.
Sällsynthet och hot: Naturvårdsarter: skogsalm (CR), lönnlav (S).
Artrikedom: Områdesskydd: Bedöms omfattas av generellt biotopskydd. Avgränsningen i den norra
delen är dock något oklar.
Övrig information: -
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6. Trädgård/park

Naturvärdesklass: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Trädgård
Beskrivning: Varierad trädgård/parkyta med planteringar, häckar, buskar, träd och grusgångar. Det finns aplar, askar (främst yngre), lönn och buskar av bland annat syren, benved och nypon. Ett par av träden (lönn och apel) är gamla. Det finns en variation av
öppna och mer slutna partier samt förekomst av skrymslen som kan utnyttjas av djur.
Biotopkvalitéer: Träd och buskar i olika skikt, blommande träd och bärande buskar.
Sällsynthet och hot: Naturvårdsarter: Ask (EN).
Artrikedom: Områdesskydd: Övrig information: -
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7. Träd- och buskrad

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Träd- och buskrad
Beskrivning: Öppet stående trädrad med skogslönn, vårtbjörk, skogsalm (en grov alm
men även yngre träd/sly) och askar. Några av träden är tämligen äldre och grova. I
buskskiktet finns lövträdssly men också hassel. Värdet är främst knutet till förekomsten
av alm och ask.
Biotopkvalitéer: Äldre lövträd.
Sällsynthet och hot: Naturvårdsarter: skogsalm (CR), ask (EN).
Artrikedom: Områdesskydd: Övrig information: -
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8. Askar

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Solitära träd
Beskrivning: Två gamla askar och en yngre. En av de gamla askarna har en stor hålighet.
Ihåliga träd är ovanliga i både stadsmiljö och i skogar och de har en viktig betydelse för
många arter inte minst bland insekter, fåglar och fladdermöss. Asken är ett hotat
trädslag.
Biotopkvalitéer: Äldre lövträd, ihåligt träd.
Sällsynthet och hot: Biotoper med gamla och ihåliga träd är sällsynta.
Naturvårdsarter: ask (EN).
Artrikedom: Områdesskydd: Övrig information: -
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9. Lekplats med äldre ädellövträd

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Park och trädgård
Biotoper: Lövträdsdunge
Beskrivning: Mindre lövträdsdunge utanför förskola. I trädskiktet finns ett fåtal gamla
träd av lind, skogsalm och skogslönn. En gammal lind har en hålighet i stammen. Det
finns även avenbok och några aplar. Några buskar finns men inget uttalat buskskikt.
Fältskiktet består av gräs som till stora delar är bortslitet av lek och mest utgörs av bar
grus och jord. Träddungen hänger ekologiskt samman med angränsande grova ekar i
den fortsatta slänten västerut.
Biotopkvalitéer: Gammal ihålig lind, gammal alm och skogslönn.
Sällsynthet och hot: Biotoper med gamla och ihåliga träd är sällsynta.
Naturvårdsarter: skogsalm (CR).
Artrikedom: Områdesskydd: Övrig information: -
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