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Bild 1. Centralt i inventeringsområdet finns några byggnader som används av det lokala föreningslivet. Här börjar även 

discgolfbanan som finns i närområdet. I bakgrunden syns en dunge med höga naturvärden knutna till asp. 
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1. Beskrivning av området 
Inventeringsområdet ligger i Grebo samhälle. Det består till största del av gräsklippta ytor där några 

byggnader som används av det lokala föreningslivet förekommer. Här finns även en större dunge av 

triviallövträd samt lite mindre restytor. I dungen finns en del av discgolfbanan som förekommer i 

närområdet söder om inventeringsområdet. Se karta 1 för inventeringsområdets utbredning. 

Det finns inte så mycket känd information sedan tidigare från området. En enda art är inrapporterad på 

Artportalen, mer om den nedan. Området är utpekat som värdetrakt i grön infrastruktur för gräsmarker, 

ädellöv, tall men det är endast ädellöv som också ingår i ett värdenätverk. Värdetrakt för triviallöv slutar 

precis innan inventeringsområdet och bör därför också beaktas. Inventeringsområdet ingår även i 

riksintresse för naturvård, Eklandskapet mellan Linköping-Åtvidaberg. 

 
Karta 1. Avgränsning av inventeringsområdet (rödstreckad linje). 
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2. Metodik och avgränsning av området 
Inventeringsområdet inventerades 2021-09-23. Anledningen till inventeringen är att utreda om området 

är lämpligt för exploatering. Hela inventeringsområdet har med avseende på biologisk mångfald 

inventerats efter nyckelement och biotoper viktiga för biologisk mångfald. Nyckelement och biotoper 

har sedan delats in i delområden och bedömts med avseende på positiva egenskaper gentemot biologisk 

mångfald och bedömts efter en fyrgradig skala: 

Klass 1 – högsta naturvärde 

Klass 2 – högt naturvärde 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Klass 4 – visst naturvärde 

Inventeringen har alltså inriktats på att identifiera delområden där sannolikheten för att naturvärden 

förekommer är stor. Inventeringen har däremot inte varit så pass genomgripande att de faktiska arterna 

inom nyckelelementen och biotoperna har identifierats mer än på ett övergripande plan. Sökning på 

Artportalen genomfördes 2021-09-23 för att bredda kunskapen om rödlistade arter och naturvårdsarter i 

inventeringsområdet. Endast ett artfynd påträffades, plommonticka, vilket inte bedöms vara en 

naturvårdsart. 

Nyckelelement kan exempelvis utgöras av gamla eller grova träd eller träd med håligheter, småvatten, 

stenrösen etcetera medan biotoper kan utgöras av gräsmarker, bäckar, större vatten, träddungar och 

skogsmiljöer. Området har även inventerats efter biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet 

(7 kapitlet 11 § miljöbalken). 

2.1 Förklaring av rödlistade arter och naturvårdsarter 
Rödlistade arter är arter vars populationer minskar, har små geografiska utbredningsområden eller har 

små populationer och därmed löper en risk för att dö ut inom Sveriges gränser. Rödlistekategorin 

uppdateras vart femte år. Vid uppdateringarna kan nya arter tillkomma, falla bort eller byta kategori 

inom rödlistningen beroende på hur trenden för arten och kunskapen om arten förändras. I och med att 

populationsminskning är ett av kriterierna kan arter som är vanligt förekommande ändå klassas som 

rödlistad på grund av en stark nedgång, detta var exempelvis anledningen till att kråka fick statusen NT 

vid 2020 års uppdatering. Dessa arter kan vara rödlistade utan att de är en indikation på höga 

naturvärden. 

De rödlistade arterna klassificeras enligt följande: 

NT – Nära hotad (Near threatened), detta är det lägsta steget av rödlistning 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

EN – Starkt hotad (Endangered) 

CR – Akut hotad (Critically endangered), detta är det högsta steget av rödlistning 

Dessutom finns DD (Data deficient) för arter där kunskapsläget inte är tillräckligt för att bedöma 

rödlistestatus. 

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp som består av rödlistade arter, lagskyddade arter, arter som 

signalerar höga naturvärden (signalarter) eller är utmärkande för specifika biotoper, så kallade 

naturtyper inom Natura 2000. Dessa arter indikerar att ett område har höga naturvärden. 
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3. Resultat 
Majoriteten av inventeringsområdet har begränsade naturvärden. Däremot är dungen med triviallövträd 

intressant då det är flera grova träd varav några även har håligheter. Genom området löper en stenmur, 

denna omfattas inte av biotopskydd eftersom den inte gränsar till jordbruksmark. Den invasiva arten 

vresros påträffades i inventeringsområdet. 

 
Karta 2. Presentation av resultat från inventeringen. Grönrastrerad yta – Klass 3 – påtagligt naturvärde; Rosastreckad linje – 

Stenmur som ej omfattas av biotopskydd; Röd prick – träd med hålighet; Gul prick – grovt träd; Röda kors – invasiv art. 

3.1 Delområde 1 
Dunge med triviallövträd  0,16 ha 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Naturvärdesbedömning 

Gradering av biotopen:   mindre vanlig biotop 

Biotopens ekologiska funktion:  tydligt förhöjd ekologisk funktion 

Biotopens tillstånd:   mellan bra och dåligt tillstånd 

Biotopvärde:    påtagligt biotopvärde 

Artvärde:    lågt artvärde 
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Delområdets naturvärden är knutna till gamla och grova träd varav vissa har håligheter. De 

naturvårdsintressanta träden domineras av asp men även en oxel förekommer. Hela dungen behöver 

sparas för att områdets naturvärden ska ha en chans att bestå på lång sikt. 

Beskrivning 

Delområdet består av en triviallövdunge som domineras av aspar, totalt 13 stycken. Enstaka träd av 

oxel, ek och lönn förekommer också. Delar av området är rikt på sly av framförallt asp och lönn. I 

delområdets västra kant löper en stenmur som troligen är anlagd på 1800-talet, det bör utredas om den 

är skyddad av kulturminneslagen. Delområdet nyttjas som målområde för en discgolfbana vilket innebär 

att här finns en målkorg. 

Nyckelelement i delområdet 

Sju av träden i dungen har 

bedömts som särskilt 

skyddsvärda. Fyra stycken 

utgörs av grova aspar 

(1747, 1748, 1750 och 

1751), det vill säga att de 

har en stamdiameter över 

50 cm i brösthöjd. Grova 

träd är ett ovanligt inslag i 

landskapet och har antingen 

utvecklat höga naturvärden 

eller kommer att göra det 

inom en nära framtid. På en 

av dessa grova aspar växer 

en ticka, troligtvis en 

aspticka, det innebär att 

detta träd kommer utveckla 

håligheter i en nära framtid.  

Två aspar är mycket grova 

och har väl utvecklade 

håligheter (1746 och 1752). 

Träd med håligheter är en 

förutsättning för arter som är knutna till hålträd. Håligheterna i båda träden är långt gångna (hålstadium 

5a och 6a) och har funnits en längre tid vilket innebär att det är större sannolikhet att ovanliga och 

skyddsvärda arter lever i dem. 

Träd 1749 är en mycket gammal oxel. Den har en mycket långt gången hålighet (hålstadium 7). Flera 

delar av trädet är dött på grund av att det är alldeles för tätt med träd och sly runt den. Andra delar av 

trädet är i god vigör, det visar sig bland annat på den aktiva övervallningen längsmed skadade 

stamdelar. 

Delområdet avgränsas delvis av en stenmur mot väster. Stenmurar är ofta en viktig biotop för många 

värmeälskande arter, främst olika kräldjur och insekter, men även en del fåglar som gärna bygger sina 

bon här. Stenmurar utgör även substrat för mossor och lavar. Observera att stenmuren även sträcker sig 

utanför delområdet. 

Bild 2. Grova aspar förekommer i delområde 1 där de två med håligheter syns till 

vänster i bild. Längst bak i bilden syns målkorgen som hör till discgolfbanan. 
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Skötsel för bevarande av naturvärden 

De skyddsvärda träden bör sparas liksom ersättare till dessa. För asparna handlar det om att dels låta alla 

tretton aspar stå kvar samt att släppa upp nya aspar från slyet för att låta dem bli fullvuxna träd. För att 

bevara naturvärdena knutna till framförallt de ihåliga träden krävs det att det finns ersättare som kan ta 

över. 

Den gamla oxeln bör bevaras och viss urglesning behövs runt den för att ge den bättre förutsättningar. 

Beskärning krävs troligen för att minska risken att den rasar av tyngden från kronan då delar av 

stammen är mycket skör. 

Stenmuren bör lyftas fram genom att sly och unga träd tas bort för att öka ljusinstrålningen. Observera 

att stenmuren även sträcker sig utanför delområdet. 

Naturvårdsarter 

Inga naturvårdsarter påträffades vid inventeringen. Naturvårdsarter knutna till ihåliga träd bedöms 

förekomma i delområdet på grund av att träd med långvarig förekomst av håligheter finns här. 

Lagskydd 

Saknas 

Källor 

I fält 

3.2 Nyckelelement utanför delområden 

Stenmur 

Stenmuren (bild 3) som delvis 

förekommer i delområde 1 finns även i 

andra delar av inventeringsområdet, 

uppdelad i två sträckor. Stenmurar är 

ofta viktiga inslag i landskapet då de 

nyttjas av många organismer, 

framförallt av kräldjur, insekter och 

fåglar men även som substrat att växa 

på för exempelvis mossor och lavar. 

Uppskattningsvis byggdes stenmuren 

på 1800-talet, det bör utredas om 

stenmuren omfattas av 

kulturminneslagen. 

Källa: i fält  

Bild 3. Stenmuren i inventeringsområdet 
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3.3 Invasiva arter 

Vresros 

Tre små bestånd av den 

invasiva arten vresros (bild 4) 

påträffades i 

inventeringsområdet. Varje 

planta är mindre än en 

kvadratmeter i utbredning 

vilket innebär att det är små 

förekomster av arten. Vresros 

har potential att breda ut sig 

och kväva annan växtlighet, 

framför allt på sandiga 

marker. Detta gör att vresros 

har potential att förändra de 

miljöer där den växer, vilket 

skadar den inhemska 

biologiska mångfalden. 

Vresros sprider sig lokalt med 

hjälp av rotskott och i 

landskapet med hjälp av frön 

som flyttas av bland annat 

fåglar, vilket gör att den kan 

spridas över stora avstånd. 

Vresros omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter idag, men utvärderas för att 

eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas 

av olika förbud. 

Källa: i fält, Naturvårdsverket 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om vresros: 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/artfakta/arter-som-ej-

omfattas-av-regler/vresros/ 

Bild 4. Den invasiva arten vresros växer i inventeringsområdet. 


