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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Bilaga 4 – Naturvårdsarter  

I tabellerna nedan redovisas naturvårdsarter från Callunas fältinventering och från Callunas utsök av arter i Analysportalen och övriga källor. 
Arterna presenteras med information om sällsynthet, signalvärde och ekologi.  

De arter som listas är relevanta för denna NVI och kan knytas till inventeringsområdet. Naturvårdsarter som knyts till något av 
naturvärdesobjekten listas även i bilagan för naturvärdesobjekt, så där kan alltså utläsas i vilket naturvärdesobjekt arten hittats. 

 

Callunas fältinventering 

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning sedan 1980 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  
 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Fåglar 

Järpe 
Tetrastes 
bonasia 

Nära 
hotad 
(NT) 

           x 4 §   x     Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Mindre 
hackspett 
Dryobates 
minor 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

           4 §   x     Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 



 

 55 

Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Orre 
Lyrurus tetrix 

             x 4 §   x     Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Spillkråka 
Dryocopus 
martius 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

         x 4 §   x     Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

                     x   Förekommer i löv- och blandskog. Ökande art som dock 
kräver ett stort inslag av lövträd och fungerar möjligen 
bäst som signalart i bland- och barrskog. 

Talltita 
Poecile 
montanus 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 § x x x   Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren 
utanför häckningstid. Platser där de påträffas utanför 
häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid. 
 
Förekommer främst i barrskog med inslag av murken ved, 
främst av lövträd, där bon hackas ut.  

Tjäder 
Tetrao 
urogallus 

             x 4 §   x   3 Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Tofsmes 
Lophophanes 
cristatus 

                     x   Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren 
utanför häckningstid. Platser där de påträffas utanför 
häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid. 
 
Förekommer i fuktig barrskog med rik förekomst av död 
ved. Visar på god tillgång på död ved, bl.a. I olika typer av 
produktionsskog. 

Grod- och kräldjur 

Vanlig groda 
Rana 
temporaria 

            V   5 §, 
6§ 

        Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i naturen och exploatering 
kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten 
finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet. 
 
Vanlig groda (Rana temporaria) är fridlyst enligt 6 § i hela 
landet. Undantag (11 §): Trots förbudet i 6 § får i fråga om 
kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig 
groda, vanlig padda och åkergroda 1. ägg (rom) och 
larver (yngel) samlas in, om a) det sker i liten omfattning 
för studie av äggets eller larvens utveckling till djur, b) det 
insamlade materialet eller, när det har utvecklats till djur, 
djuret snarast återutsätts på den plats där materialet 
samlades in, och c) insamlingen inte har något 
kommersiellt syfte, eller 2. enstaka exemplar tillfälligt 
fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från den 
plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den 
platsen. 

Kärlväxter 

Fläcknycklar 
Dactylorhiza 
maculata 

      x        8 §         Orkidéer (samtliga arter i familjerna Orchidaceae och 
Cypripediaceae utom de som anges i bilaga 1) är fridlysta 
enligt 8 § i hela landet. 

Höskallra 
Rhinanthus 
angustifolius 

      x                   

Kallgräs 
Scheuchzeria 
palustris 

                      x   Indikator för opåverkade fattigmyrar. 



 

 57 

Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Knärot 
Goodyera 
repens 

Sårbar 
(VU) 

Nära 
hotad 
(NT) 

           8 §         Rödlistekriterium 2020: A2bc+4abc 
 
Orkidéer (samtliga arter i familjerna Orchidaceae och 
Cypripediaceae utom de som anges i bilaga 1) är fridlysta 
enligt 8 § i hela landet. 

Korallrot 
Corallorhiza 
trifida 

        x      8 §         Orkidéer (samtliga arter i familjerna Orchidaceae och 
Cypripediaceae utom de som anges i bilaga 1) är fridlysta 
enligt 8 § i hela landet. 

Mattlummer 
Lycopodium 
clavatum 

           V   8 §, 9 
§ 

        Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i naturen och exploatering 
kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten 
finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet. 
 
Lummerväxter: samtliga arter av familjen Lycopodiaceae 
är fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Missne 
Calla palustris 

                      x   Signalerar sumpskogar med rörligt vatten, där det finns 
förutsättningar för fler naturvårdsarter. 

Prästkrage 
Leucanthe-
mum vulgare 

      x                  Arten är en signalart för hävd. 

Revlummer 
Lycopodium 
annotinum 

            V   8 §, 9 
§ 

        Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i naturen och exploatering 
kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten 
finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet. 
 
Lummerväxter: samtliga arter av familjen Lycopodiaceae 
är fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Småsileshår 
Drosera 
intermedia 

                     x   Indikator för opåverkade fattigmyrar. 

Stjärnstarr 
Carex 
echinata 

                     x   Indikator för opåverkade fattigmyrar. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Vattenklöver 
Menyanthes 
trifoliata 

                     x   Indikator för opåverkade fattigmyrar. 

Vitag 
Rhynchospora 
alba 

                     x   Indikator för opåverkade fattigmyrar. 

Ängsskallra 
Rhinanthus 
minor 

      x                   

Lavar 

Blanksvart 
spiklav 
Calicium 
denigratum 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                      Rödlistekriterium 2020: A2bc+3bc+4abc 

Dvärgbägarlav 
Cladonia 
parasitica 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A2bc+3bc+4bc 
 
 

Garnlav 
Alectoria 
sarmentosa 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A2bc+3c+4c 
 

Kattfotslav 
Felipes 
leucopellaeus 

        x                 

Nästlav 
Bryoria 
furcellata 

        x          

Rostfläck 
Arthonia 
vinosa 

        x          

Vedskivlav 
Hertelidea 
botryosa 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A2bc+3bc+4bc 

Mossor 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Flagell-
kvastmossa 
Dicranum 
flagellare 

        x                 

Kornknut-
mossa 
Odonto-
schisma 
denudatum 

  Nära 
hotad 
(NT) 

    x                 

Purpurmylia 
Mylia taylorii 

        x                   

Stubbspret-
mossa 
Herzogiella 
seligeri 

        x          

Vedtrapp-
mossa 
Crossocalyx 
hellerianus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A3c+4c 

Skalbaggar 

Bronshjon 
Callidium 
coriaceum 

        x                Bronshjon är en signalart som visar på långsamt växande 
naturskogsbestånd. 

Thomsons 
trägnagare 
Cacotemnus 
thomsoni 

        x             x   Grov, död granved, oftast i äldre bestånd. Tidigare 
rödlistad art. Arten är fortfarande sällsynt eller mindre 
vanlig samt knuten till specifika, ofta ovanliga substrat. 

Vågbandad 
barkbock 
Semanotus 
undatus 

        x                   

Steklar 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Brok-
snylthumla 

Bombus 
quadricolor 

           x  Miljöer med god tillgång på blåklockor. 

 

Svampar 

Blå taggsvamp 
Hydnellum 
caeruleum 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A2c+3c+4c 
 
 

Dropp-
taggsvamp 
Hydnellum 
ferrugineum 

        x                 

Rävticka 
Inocutis 
rheades 

        x                 

Vedticka 
Fuscoporia 
viticola 

        x                 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Analysportalen och övriga källor 

Utsök av arter i Analysportalen har gjorts med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella naturvårdsarter. Sökningen begränsades inte till 
någon tidsperiod. Sökområdet omfattade inventeringsområdet samt en buffertzon om 300 meter.  

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning sedan 1980 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Fåglar 

Björktrast 
Turdus pilaris 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Bläsand 
Mareca 
penelope 

Sårbar 
(VU) 

             4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Entita 
Poecile 
palustris 

Nära 
hotad 
(NT) 

             4 §   x x   Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren 
utanför häckningstid. Platser där de påträffas utanför 
häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid. 
 
Knuten till ofta fuktiga lövträdsmiljöer med god tillgång på 
död ved, hackar ut egna bohål i murken ved. Lokaltrogen. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Fiskgjuse 
Pandion 
haliaetus 

             x 4 §   x   3 Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 

Fiskmås 
Larus canus 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Gråtrut 
Larus 
argentatus 

Sårbar 
(VU°) 

Sårbar 
(VU°) 

            4 §         Rödlistekriterium 2020: A2acde 

Grönsiska 
Spinus spinus 

        4 § x     

Grönsångare 
Phylloscopus 
sibilatrix 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Gulsparv 
Emberiza 
citrinella 

Nära 
hotad 
(NT) 

Sårbar 
(VU) 

            4 § x   x   Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Gulsparv föredrar buskrika och varierade miljöer och är i 
dessa miljöer en god signalart och naturvårdsart. 
 
Förekommer främst i buskrika hagmarker och brynmiljöer. 
Gynnas av ett sunt jordbruk. Minskande i främst områden 
med intensivt jordbruk. 

Järnsparv 
Prunella 
modularis 

                4 § x         

Kråka 
Corvus corone 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2be 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Kungsfågel 
Regulus 
regulus 

        4 § x     

Rödvingetrast 
Turdus iliacus 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Rörsångare 
Acrocephalus 
scirpaceus 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Skrattmås 
Chroico-
cephalus 
ridibundus 

Nära 
hotad 
(NT) 

             4 § x   x   Rödlistekriterium 2020: A2abe 
 
Förekommer i näringsrika sjöar och dammar. Nyckelart, 
där kolonier drar ofta till sig andra arter, t.ex. doppingar 
och änder 

Skäggdopping 
Podiceps 
cristatus 

                     x   Indikatorart Levande sjöar och vattendrag. Knuten till 
större, vegetationsrika vatten med rik fisktillgång. Visar på 
större vatten med en viss vattenkvalitet. 

Smålom 
Gavia stellata 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

         x 4 §   x   3 Rödlistekriterium 2020: A3e 
 
Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 

Sparvuggla 
Glaucidium 
passerinum 

              x 4 §   x     Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Stare 
Sturnus 
vulgaris 

Sårbar 
(VU) 

Sårbar 
(VU) 

            4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Mellan 1975-1998 halverades det svenska beståndet. 
Minskningen har sedan fortsatt successivt och under 
femtonårsperioden före 2014 har ytterligare 40-50% av 
alla starar försvunnit. Staren häckar i anslutning till 
jordbrukslandskap, i tätorter eller andra öppna marker. 
Staren är under häckningstid helt beroende av öppna 
gräsmarker med kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar också 
gräsmattor, vägkanter, nysådda åkrar och liknande. Boet 
läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett gammalt bohål av 
större hackspett eller gröngöling, i holkar eller under 
tegelpannor. Oftast häckar de i alléer, dungar eller 
skogsbryn. 

Storspov 
Numenius 
arquata 

Starkt 
hotad 
(EN) 

Nära 
hotad 
(NT) 

           4 §         Rödlistekriterium 2020: A2abcde 

Svartvit 
flugsnappare 
Ficedula 
hypoleuca 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Sångsvan 
Cygnus 
cygnus 

             x 4 §   x     Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Sävsparv 
Emberiza 
schoeniclus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Sårbar 
(VU) 

            4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Föredrar busksnår och bladvassbälten vid sjöar, dammar 
och vattendrag samt i buskrika sumpmarker. 
Övervintringen sker ofta i eller i anslutning till vassar. 
Häckar allmänt till tämligen allmänt i lämpliga miljöer över 
hela Sverige. På häckningsplatserna är en intensivare 
markanvändning med förbättrad dränering av åkermark, 
borttagande av diken och småvatten negativt. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Tofsvipa 
Vanellus 
vanellus 

Sårbar 
(VU) 

             4 § x   x   Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Knuten till olika typer av öppna marker, bl.a. på 
strandängar som är en miljö med många andra 
naturvårdsarter. Även på åkermark där den visar på en 
sund jordbruksmiljö. 

Trana 
Grus grus 

              x 4 §   x     Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Törnskata 
Lanius collurio 

             x 4 §   x     Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Ärtsångare 
Curruca 
curruca 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Kärlväxter 

Strandlummer 
Lycopodiella 
inundata 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

       V   9 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i naturen och exploatering 
kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten 
finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet. 
 
Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är 
fridlysta enligt 8 § i Blekinge län och samtliga arter av 
familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Svampar 

Tallticka 
Porodaedalea 
pini 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A2c+3c+4c 
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