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Naturvärdesinventering för 
Dunshult 1:11 

Norra uddarna på planområdet med naturskog sett från den nordvästra 
udden. 

Med kommentarer om betydelsen för friluftslivet 

samt förslaget till detaljplan 
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Inledning 

En naturvärdesinventering har gjorts för fastigheten Dunshult 1:11 inför 
en detaljplanläggning av fastigheten. Området omfattar cirka 3 ha och 
ingår i Tingsryds kommuns LIS-plan. Fältarbetet utfördes 18 nov 2020.  

Inventeringsområdet på Dunshult 1:11. 

Sammanfattning 

Det aktuella området utgörs av skogsmark med olika ålder och olika 
trädslag men dominerat av gran och björk. Vissa områden har mer tall 
och al. Även ek, asp och bok förekommer. Vissa delar främst i norr och 
längs med stranden är äldre skog som saknar spår av skogsbruk, medan 
övriga delar mestadels är yngre skog (ca 30 år) som röjts eller gallrats 
igenom. I dessa delar finns enstaka äldre träd, mest björk kvarstående 
från tidigare skogsbestånd. En del i sydväst är slutavverkad med GROT 
insamlat och lagt i upplag där vägen ansluter till området. Strandzonen 
är stenig/blockig och likartad överallt med sparsam vegetation i vatten-
linjen. Innanför stenarna längs stranden växer bland annat pors och 
blåtåtel. Ytligt berg finns i norr på uddarna och delvis i östra kanten. Öv-
riga delar är mera låglänta. Ett djupt dike genomlöper området från sö-
der mot norr ungefär i mitten. 

Biologiskt intressanta områden finns främst i norra delen med dess ud-
dar, men även ett par mindre område i södra och västra delen av inven-
teringsområdet (se vidare resultatredovisningen). 
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Metodik 

Fältarbetet har förberetts genom att se om någon del har pekats ut tidi-
gare i databasen ”Skogens pärlor” hos Skogsstyrelsen (nyckelbiotoper 
eller skogar med naturvärde). Även eventuell förekomst av fornläm-
ningar har kontrollerats i Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök”. 
Även Artportalen har kontrollerats på uppgifter inom alla taxa. Under 
fältarbetet har områdena genomströvats med fokus på att hitta områ-
den eller objekt med naturvärden eller biologisk mångfald. Efterhand 
har anteckningar i fält gjorts av det som observerats som områdesav-
gränsningar och observerade arter. De biologiskt intressantaste delarna 
har ägnats mer tid.  

Ofta anges ett mått på träd till exempel al (40 cm). Det innebär att de 
största alar som sågs i ett område hade en uppskattad brösthöjdsdia-
meter (1,3 m över marken) på 40 cm.  

Arbetet har utförts med utgångspunkt från Svensk Standard. Det inne-
bär att bedömningar har gjorts utifrån de två parametrarna biotop och 
art. Att observera då är att klassningen i många fall endast gjorts utifrån 
biotop och inte för art. Detta är viktigt med avseende på eventuell före-
komst av lavar och andra kryptogamer som jag inte har tillräcklig kun-
skap om. Dessa kan finnas på en del grova lövträd som finns inom in-
venteringsområdet, vilket om det gällde ovanliga eller rödlistade arter 
skulle påverka naturvärdesbedömningen i positiv riktning. Naturvärdes-
klassningen bygger på områdenas positiva bidrag till biologisk mångfald 
nationellt eller regionalt för närvarande. De bedömningar som ibland 
görs av områdenas utvecklingspotential på sikt, efter skötselförslag, in-
går därmed inte i områdenas klassningar. Nedan ges en kort översikt av 
de olika klassernas bidrag till biologisk mångfald. 

Med anledning av att området är relativt litet har naturvärdesinvente-
ringen gjorts på detaljnivå. Enligt standarden skall inventeringen då 
uppmärksamma områden större än 10 m2 eller linjeformade objekt med 
en längd av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. I normalfal-
let redovisas vid en naturvärdesinventering endast objekt med NV-klass 
1 – 3. Jag har i mitt arbete även noterat de områden som bedömts ha 
NV-klass 4, ett tillägg enligt standarden. Ett skäl till detta är att arter av 
mossor och lavar inte kunnat bedömas, då jag saknar tillräcklig kunskap 
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kring dem. Ett annat är att dessa områden ändå är viktiga att känna till 
för en god översiktlig planering. 

Tidsmässigt skall fältarbetet utföras under perioden 1 april till 30 no-
vember om det är snö- och isfritt och huvuddelen av biotopkvaliteterna 
och naturvårdsarterna kan identifieras och att artrikedom kan uppskatt-
tas eller mätas. Med avseende på inventering i skogsmark av aktuell typ 
är inventeringstillfället rätt enligt standarden, då inga nu nedvissnade 
örter är att vänta där. 

Naturvärdesbedömningen enligt Svensk Standard (SS 199000:2014) ut-
går från ett områdes artvärde och biotopvärde. Dessa sammanvägs i en 
matris (se bild nedan) där resultatet kan sammanfattas enligt nedanstå-
ende.  

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde- varje enskilt område med 
denna klassning bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på nationell eller global nivå.  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde- varje enskilt område med denna 
klassning bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional eller nationell nivå. Motsvarar ungefär Skogs-
styrelsens nyckelbiotoper.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde- varje enskilt område av en 
viss naturtyp i denna klass 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. Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
”objekt med naturvärde”.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde- varje enskilt område av en viss 
naturtyp i denna klass behöver inte vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, 
men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibe-
hålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. 



6 

Matris för bedömning av ett områdes betydelse för biologisk mångfald 
(från SS 199000:2014). 

Resultat 

Det inventerade området utgörs av skogsmark som i väster och söder 
gränsar till annan skogsmark och som i norr och öster har strand i sjön 
Åsnen. Denna sjö har många värdeklassningar bland annat riksintresse 
för naturvård och rörligt friluftsliv. Den har också pekats ut i länets na-
turvårdsprogram från 1989. Det aktuella området i Dunshult har i det 
senare inte uppmärksammats särskilt. Inte heller har fornlämningar el-
ler värdefulla skogar registrerats där (Fornsök och Skogens pärlor). I 
Artportalen finns observationer av flera olika naturvårdsintressanta ar-
ter i Dunshultsområdet. Av de för skogsmark intressanta arterna kan 
nämnas mindre hackspett, tofsmes och gröngöling. Dessa kan säkert 
också förekomma i inventeringsområdet emellanåt. Vid inventeringsbe-
söket noterades på flera ställen hackmärken av sannolik spillkråka i 
stubbar och annan död ved i området. 

Översiktlig skogsbeskrivning 
Områdets skogsmark kan översiktligt beskrivas enligt följande. Ett djupt 
dike löper ungefär mitt i området från söder mot norr och slutar i na-
turvårdsområde 3 (se karta nedan) och detta är inte genomgrävt utan 
fungerar som översilningsmark när det är flöde i diket. Diket har marke-
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rade vallar på båda sidor främst i sin norra del. I söder syns vid sidan om 
det rester av ett äldre grunt dike. Där finns också en gammal bro över 
diket. Diket avvattnar en fuktigare del av det inventerade området. Vid 
besöket var det ingen vattenföring i diket. Området väster om diket 
domineras av ett sen något år slutavverkat område med kantzoner mot 
fastighetsgränsen med mestadels yngre gran, björk och tall. En del ek 
förekommer också. GROT har samlats ihop och ligger i en välta nära till-
fartsvägen. I norra delen av detta område finns ung skog av gran och 
björk som nyligen röjts eller gallrats igenom. Denna del har obetydliga 
biologiska värden med undantag av de små områdena 1 och 2 (se karta 
nedan). 

Området öster om diket består närmast diket av yngre granskog som 
röjts eller gallrats igenom. I vissa delar dominerar ung björk. Marken 
sluttar något upp emot en markerad höjdrygg, troligen med ytligt berg. 
Områden med biologiska värden finns närmast vattnet som områdena 6 
och 7 samt i sydväst som område 8 (se karta nedan). Här och var inom 
området finns en del äldre björkar som rester från en tidigare trädgene-
ration. Bland dessa noterades en björk med savflöde på våren och en 
med äldre gnag av bredhalsad varvsfluga. 

De norra uddarna och angränsande delar hyser inventeringsområdets 
största biologiska värden med områdena 2, 3, 4 och 5 (se karta nedan). 
Detta gäller även för strandzonen som överlag är stenig/blockig eller 
med någon bergrygg ut i vattnet. Vegetationen är överlag gles men 
ibland stenen eller innanför denna finns en zon med varierande inslag 
av bland annat blåtåtel, pors, bunkestarr och fackelblomster. 

Historisk markanvändning 
Områdets historiska markanvändning har kontrollerats genom att stu-
dera den karta som upprättades 1842 inför laga skifte av Dunshult. 
Detta var efter Åsnens sänkning på 1830-talet (ca 0,6 m). Området var 
då betad utmark. Området kring och väster om nuvarande dike var då 
ett relativt produktivt kärr (grad 5), medan resten angavs som avrös-
ningsjord och berg som var betydligt magrare (grad 20). Ett litet område 
mellan de östra norra uddarna var då improduktivt berg (grad 100). 
Även viss odling tycks ha förekommit inom inventeringsområdet. Så 
sågs ett par odlingsrösen i den västligaste kanten sydväst om område 1. 
Ett par mindre rösen sågs i östra delen inom planerad tomtmark. 
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Naturvärdesklassade områden 
Nedan beskrivs de områden som bidrar till biologisk mångfald. Områ-
denas avgränsning och nummer finns på redovisningskartan. Som redo-
visningskarta används kartan med förslaget till detaljplan för området. 
Områdenas avgränsningar och gränser är ungefärliga, då de inte är in-
mätta. 

Förslaget till detaljplan för Dunshult 1:11 med de naturvärdes- 
klassade områdena inritade. Observera att lägena och avgräns-
ningarna är ungefärliga. 

1. Aspdunge.
2. Grandunge
3. Alkärr
4. Blandskog

5. Blandskog
6. Strandskog
7. Blandskog
8. Två äldre ädellövträd.
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Område 1. 
Aspdunge. Grupp med 10-tal aspar. De flesta gamla och grova (50 cm). 
Stor utvecklingspotential. Lämna dungen orörd. Tillåt uppslag av asp. Ta 
bort gran om denna etablerar sig. Visst biotopvärde genom gamla grova 
träd. NV-klass 4. 

Område 2. 
Grandunge. Litet område med senvuxen gran i olika åldrar och storlekar 
(40 cm). Senvuxna träd är träd som vuxit sakta och trots att de inte är så 
grova kan de vara relativt gamla. De utvecklar också biologiska värden 
tidigt. Någon högstubbe och någon låga av gran. Gnag av bl.a. Thom-
sons trägnagare som kräver denna typ av miljöer (tidigare rödlistad) och 
födosök av hackspett. Ogallrat, vilket är grunden till områdets värden. 
Inga skogliga åtgärder behövs här under lång tid. Behålls ogallrat för att 
gynna uppkomsten av senvuxna döda träd. Visst biotopvärde genom 
senvuxna träd och visst artvärde. NV-klass 3. 

Dunge med ogallrad och senvuxen gran (område 2). 

Område 3. 
Alkärr. Litet alkärr med al (30 cm), en del på socklar, och inslag av gam-
mal björk (40 cm). Även inslag av yngre gran och brakved. Det stora di-
ket mynnar här genom översilning till sjön vid vattenflöde. Ogallrat, vil-
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ket gynnar områdets värdeutveckling framöver. Något död ved. Inga 
skogliga åtgärder behövs i denna lövsumpskog. Efterhand ökar andelen 
död ved och trädens grovlek. Visst biotopvärde genom träd delvis på 
socklar och en del äldre träd. NV-klass 4. 

Alkärr med inslag av björk (område 3). 

Område 4. 
Blandskog. Området kallas Dunsudde på en del kartor. Ett område med 
många senvuxna träd av gran och tall (35 cm). Relativt rikligt med sen-
vuxen björk (20 cm). Inslag av en. Luckigt och mera slutet vid stranden. 
På marken rikligt med lingon, blåbär och ljung och med mossor och la-
var på berg i dagen. Relativt rikligt med död ved mest av björk med olika 
tickor, bl.a. sprängticka. I området sågs också gnag av Thomsons 
trägnagare och bredhalsad varvsfluga i död gran respektive död björk. 
Den östra udden är en låg bergrygg ut i vattnet. Ogallrat och utan spår 
av skogsbruk. Naturskog som slutit sig något sen skogsbetet upphörde. 
Inga skogsåtgärder behövs för närvarande. Efterhand kan dock en del 
yngre granar tas bort för att behålla områdets centrala öppenhet. På-
tagligt biotopvärde genom förekomsten av senvuxna träd, död ved, 
luckighet och berg i dagen. Visst artvärde. NV-klass 3. 
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Nordvästra udden med bl.a. en högstubbe av björk med fnöskticka 
och klibbticka. 

Gnag av Thomsons trägnagare i död gran till vänster och spräng- 
ticka i björk till höger (den mörka fläcken). 
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Område 5. 
Blandskog. Den nordöstra udden och angränsande delar mot område 3 
och 4. På udden med en ytlig bergrygg växer många senvuxna träd av 
björk (15 cm), gran (15 cm) och tall (25 cm). Även någon mindre bok (15 
cm) sågs och rikligt med unga tallar. Dessa kan ha etablerat sig efter en
tidigare avverkning söder om udden. Höjdryggen fortsätter mot söder in
i den planterade och gallrade ungskogen. I västra delen mer inslag av
ogallrad björkdominerad yngre skog på fuktigare mark. Inslag av rönn,
ek och enstaka grövre björk (35 cm). Obetydligt med död ved i denna
del. Glesa ut bland yngre björk och tall för att påskynda dimensionsut-
vecklingen. Gynna gamla och grova träd. Tillåt uppkomst av döda träd.
Visst biotopvärde genom förekomst av grova och senvuxna träd och
berg i dagen. NV-klass 4.

Område 6. 
Strandskog. Blandskog vid stranden med inslag av äldre grovbarkig björk 
(20 cm), gran (35 cm) och tall (30 cm). En oxel (10 cm) sågs och inslag av 
en. Obetydligt med död ved. Öppna upp mot vattnet genom att gynna 
de gamla grova träden. Gynna tall och björk. Visst biotopvärde genom 
förekomst av gamla träd. NV-klass 4. 

Gammal björk i område 6. Öarna skymtar i bakgrunden. 
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Område 7. 
Blandskog vid stranden på delvis fuktig mark. Området domineras av 
yngre träd som björk (30 cm), ek (20 cm) och al (15 cm). Inslag av gam-
mal björk (45 cm), senvuxen gran (40 cm) och någon grov asp (45 cm). 
Även ung gran och björk liksom brakved finns. Delvis luckigt och ogall-
rat. Obetydligt med död ved. Glesa ut bland unga träd och gynna de 
grova och framväxt av fler grova träd t.ex. ek, björk och asp. Visst bio-
topvärde genom förekomsten av gamla träd. NV-klass 4. 

Område 8. 
Två äldre lövträd. Områdets största bok (40 cm) och ek (50 cm) växer 
här intill varandra i den för övrigt röjda/gallrade grandominerade 
ungskogen. Bör frihuggas och integreras i områdesplaneringen. NV-klass 
4. 

Områdets betydelse för rörligt friluftsliv 

Områden som besöks flitigt av allmänheten får spår av detta genom 
olika typer av slitage och lämningar. Några sådana spår sågs inte vid be-
söket. Det betyder inte att området saknar betydelse för rörligt frilufts-
liv. Detta tar sig olika uttryck och varierar över tid. Det är angeläget att 
området även framöver kan besökas med sina litet ovanliga naturtyper 
även om dessa är små till ytan. Samtidigt kan sägas att delar med häll-
mark generellt är slitagekänsliga. Betydelsen för biologisk mångfald är 
sannolikt större än betydelsen för rörligt friluftsliv. 

Inventeringsresultatet och förslaget till detaljplan 

Det är angeläget att de biologiska värden som hittats vid inventeringen i 
de norra delarna kan bevaras och att övriga värden kan integreras i de-
taljplanen. Av särskild betydelse för biologisk mångfald är då den nord-
västra och norra stranden och dess innanför liggande områden. Att till-
låta bryggor här skulle äventyra områdenas värden genom omvandling 
och markslitage. Även den östra stranden har en del värden både i 
norra och södra delen, men dessa bedöms kunna vara kvar även om 
bryggor tillåts där. I området söder om de båda öarna bör då bryggor 
kunna anordnas med hänsyn till värdefulla träd i strandkanten. Denna 
del bedöms tillräckligt för de planerade tomternas behov av bryggor. 
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Även inom de tänkta tomterna finns element som om de kan integreras 
i området förhöjer dess värden eller visar på historisk markanvändning 
som odlingsrösen och ytliga block. 

Stenblock och gammal björk inom planerad tomtmark. 
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Litet odlingsröse inom planerad tomtmark. 

Planområdets storlek 

Ett övervägande som också bör göras är om den norra delen skall vara 
med i det detaljplanelagda området. Ett skäl till detta är att skogsmark 
inom detaljplan faller utanför skogslagstiftningen och därmed inte om-
fattas av skogsvårdslagens generella hänsynskrav. Detta och de krav på 
skötsel eller icke-skötsel som de utpekade områdena kräver för att vid-
makthålla eller utveckla sina biologiska värden gör att områdena skulle 
kunna läggas utanför detaljplanen. Det skulle i så fall gälla för områdena 
2, 3, 4, och 5. Övriga delar bör kunna hanteras väl inom detaljplanen. 

______ 


