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2 SAMMANFATTNING 

Väg & Miljö AB fick i uppdrag av Ekerö Kommun att genomföra en naturvärdesinventering på ett cirka 
två hektar stort område beläget i nordvästra delen av Ängsvik vid Sandudden på Ekerö. Syftet med 
utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden samt att skapa ett kun-
skapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter vid arbete i området.  

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt SIS-standard (SS 199000:2014) med detaljeringsgrad 
detalj och tillägget Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Naturvärdesinventeringen har bestått av en 
förstudie och en fältstudie. Fältstudieområdet är det av kunden önskade utredningsområdet. Förstudi-
eområdet är detta område samt en buffert på ytterligare 100 meter.  

Fältstudien ägde rum den 14’e januari, 2022. Fältstudien utfördes under snöfria förhållanden, men då 
den utfördes utanför det satta tidsintervallet för fältbesök enligt SIS-standard (SS 199000:2014) för 
den aktuella regionen skall alla resultat från fältstudien anses vara preliminära.  

Under förstudien identifierades inga sedan tidigare kända objekt eller ytor med naturvärden inom för-
studieområdet. Två tidigare inventeringar har utförts inom och i nära angränsning till förstudieområdet; 
en insektsinventering och en tidigare naturvärdesinventering. I Artportalen fanns fem sedan tidigare 
inrapporterade fynd av naturvårdsarter inom förstudieområdet; HussvalaVU, myskbock, svartpälsbiNT, 
svartvit flugsnappareNT och sälggetingbockNT. 

Fältstudieområdet består i huvudsak av en slänt täckt med ung till medelålders tallskog. Slänten är 
långsträckt från nord till syd och sluttar ner mot Sanduddsvägen i västra delen av fältstudieområdet. I 
norr är träden något äldre och förutom tall finns även inslag av björk och asp. I syd växer tallen be-
tydligt tätare och består av avsevärt yngre individer. Marken inom fältstudieområdet domineras främst 
av triviala arter av gräs, mossa och en stor mängd fallen förna.  

Under fältstudien avgränsades inga naturvärdesobjekt. 

Naturvårdsarterna revfibbla och backsmultron påträffades i samband med fältstudien. 
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3 BAKGRUND 

Väg & Miljö har på uppdrag av Ekerö Kommun genomfört en naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-
standard (SS 199000:2014). Fältstudieområdet omfattar omkring två hektar och är beläget i nord-
västra delen av Ängsvik vid Sandudden på Ekerö.  

Fältstudieområdet består i huvudsak av mycket ung tallskog med visst inslag av medelålders träd i 
områdets norra del. Längs fältstudieområdets västra kant löper Sanduddsvägen, och i öster och norr 
gränsar området mot Fantholmsvägen respektive Ekerövägen (Figur 1).  

Syftet med en naturvärdesinventering är att på ett standardiserat sätt identifiera, avgränsa, beskriva 
och klassificera de delar av för- och fältstudieområdet som är av betydelse för biologisk mångfald. 
Målet med utredningen har därmed varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden för att 
skapa ett kunskapsunderlag så att ekologiska aspekter kan beaktas i arbetet i området.  
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Figur 1. Karta över fältstudieområdets utsträckning och position. 
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4 METOD 

4.1 Metodbeskrivning  

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avse-
ende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande 
Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014).  

4.2 Metodval i det här uppdraget 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältstudie. Fältstudieområdet är det av kunden 
önskade utredningsområdet. Förstudieområdet utgör samma område samt en ytterligare buffert på 
100 meter. Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden detalj, vilket innebär att minsta 
obligatoriska karteringsenhet för ytor är 10 kvadratmeter, alternativt 10 meter långt och 0,5 meter 
brett för linjeformade objekt.  

Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget Naturvärdesklass 4 – Visst Naturvärde. 

4.3 Tidpunkt och ansvarig personal  

Projektledare och ansvarig för för- och fältstudie, kartor och rapport har varit Daniel Tooke. Klas 
Andersson har ansvarat för intern kvalitetsgranskning.. Uppdraget har genomförts under perioden 
december 2021 och januari 2022. Fältstudien utfördes den 14’e januari* 2022 under snöfria 
förhållanden. 

* Då fältstudien utfördes utanför tillåten tidsperiod för området enligt Svensk Standard SS 
199000:2014 kan resultaten från fältstudien enbart betraktas som preliminära. För att resultaten av 
fältstudien skall kunna betraktas som säkra måste en fältstudie utföras under tidsperioden 15’e april till 
30’e november under snöfria förhållanden. 

4.4 Informationskällor och litteratur  

Ett flertal databaser och webtjänster har använts för att kartlägga tidigare kända naturvärden och 
skyddade områden i för- och fältstudieområdet. Ett antal dokument har vidare använts för att bedöma 
vikten av olika naturvårdsarter (se 4.7) och lagstiftningar. Samtliga källor som har använts som un-
derlag för avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i referenslistan längst bak i rap-
porten. 

4.5 GIS och fältdatafångst  

För datainsamling under fältstudien användes en fältplatta med applikationen Collector för ArcGIS i 
koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Noggrannheten i geografisk positionering är mellan 5—15 meter. 
Efter datainsamling i fält justerades vid behov gränser med hjälp av kartor och ortofoton i ArcMap 
10.7.  
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4.6 Avvikelser och möjliga felkällor  

Olika naturvårdsarter är synliga under olika delar av säsongen. Därmed är arter som inte varit möjliga 
att se vid fältstudien och som inte finns inrapporterade sedan tidigare och därmed registrerats under 
förstudien inte omnämnda i rapporten.  

4.7 Definition av naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har förhöjt naturvärde och/eller som i sig själv 
är av särskild betydelse för biologisk mångfald. I begreppet ingår bland annat fridlysta arter, signalar-
ter, nyckelarter, ansvarsarter och typiska arter. Hotade arter och rödlistade arter ingår också bland 
naturvårdsarterna och tillmäts större betydelse än övriga naturvårdsarter i bedömningen av artvärde.  

Rödlistade arter 
Rödlistade arter är en art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte be-
döms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade 
arter utvärderas av Artdatabanken och listas i Rödlistade Arter i Sverige 2020. Arterna som ingår anges 
i sex olika kategorier:  

RE     Nationellt utdöd  
CR     Akut hotad  
EN     Starkt hotad  
VU     Sårbar 
NT     Missgynnad 
DD     Kunskapsbrist 
 
Hotade arter  
Hotade arter är arter som rödlistats i någon av kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och 
sårbar (VU) enligt Rödlistade Arter i Sverige 2020.  
 
Fridlyst/skyddad art 
Fridlysta eller skyddade arter är arter som omfattas av förbud enligt 4–9§§ Artskyddsförordningen.  
 
Signalart 
Signalarter använts inom bland annat Skogsstyrelsens signalartslista, Jordbruksverkets ängs- och be-
tesmarksinventering och signalarter enligt Natura 2000 för att indikera skyddsvärda naturmiljöer. 
 
Nyckelarter 
Är en art vars förekomst på ett avgörande sätt påverkar förutsättningar för biologisk mångfald. 
 
Ansvarsarter 
Arter som har en betydande del av sin totala population inom ett begränsat geografiskt område i 
Sverige eller regionen. 
 
 
Typiska arter 
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Typiska arter är arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp 
enligt EU's art- och habitatdirektiv. 

4.8 Naturvärdesinventering enligt SIS 

För- och fältstudieområdet har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinvente-
ring. Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av bety-
delse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning, naturvärdesklass-
ning och beskrivning av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt.  

Standarden för naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för avgrän-
sade naturvärdesobjekt (figur 2). Vid inventering av ett objekts biotopvärde kartläggs förekomst av 
ekologiskt värdefulla biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, så som till exempel förekomst 
av gamla träd, block, död ved, småvatten och träd med bohål.  

För att kartlägga ett objekts artvärde inventeras förekomster av naturvårdsarter, vilka beskrivs under 
4.7. Dessa arter utgår i huvudsak från fastställda naturvårdsartslistor. Dessa artlistor är framtagna för 
hela landet och det är därför nödvändigt att justera dem efter lokala förutsättningar.  

Art- och biotopvärde kombineras sedan enligt matrisen i figur 2, och genom detta erhålls ett objekts 
naturvärde. Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, svamp, lavar och 
mossor. Naturvärdesinventering enligt SIS-standard lägger inte stor vikt vid förekomst av fågelarter 
och större, mer mobila däggdjursarter inom naturvärdesobjekt, då dessa ofta röra sig över stora om-
råden. I detta fall har dock naturvårdsarter av fåglar eftersöktes, men någon riktad artinventering av 
fåglar har inte genomförts.  

Figur 2. SIS-matrisen. Genom att kombinera ett objekts art- och biotopvärde fås dess naturvärdesklass.  

 

 



 

 

Dokumentnamn Datum utförande/reviderat  Sidnr. 

Naturvärdesinventering Sandudden, 
Ekerö kommun 2022 

2022-02-14 Sida 9 av 17 

 

5 RESULTAT 

5.1 Beskrivning av fältstudieområdet 

Fältstudieområdet består i huvudsak av en sandig slänt täckt med ung till medelålders tallskog. Slänten 
är långsträckt från nord till syd och sluttar ner mot Sandunddsvägen i västra delen av fältstudieområ-
det.  

I norr är träden något äldre och förutom tall finns även inslag av björk och asp (Figur 3). I detta område 
är solinstrålningen bitvis relativt god och marken domineras i regel av trivialt smalbladigt gräs med 
sporadiskt inslag av olika örter. Marken täcks även antagligen bitvis med sly, då området bär tydliga 
spår av slyröjning i närtid. Längre åt syd växer tallen betydligt tätare och består av avsevärt yngre 
individer (Figur 4). Här är solinstrålningen avsevärt sämre och marken domineras främst av mossor, 
ris och fallen förna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fältstudieområdets nordligare del.  Figur 4. Fältstudieområdets sydliga del.  
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5.2 Resultat av förstudien 

Under naturvärdesinventerings förstudie utfördes eftersök i en rad olika källor som berör det aktuella 
förstudieområdet. Detta görs för att identifiera tidigare registrerade fynd och känd kunskap om exem-
pelvis naturvärden och naturvårdsarter inom eller i nära angränsning till förstudieområdet. Under för-
studien i detta uppdrag undersöktes följande källor:  

Tabell 1: En lista av de typer av information som eftersökts under förstudien, samt de projekt eller kartlager informationen kommer ifrån 
och vilken institution eller tjänst som tillhandahållit med informationen. 

Projekt eller kartlagernamn Typ av information Källa 

Artportalen Tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter 

och invasiva arter. 
Artdatabanken, Sveriges Lant-

bruksuniversitet (SLU) 

Biotopskyddsområden Skyddade biotoper Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Jordarter 1:25 000–1:100 000 Jordarter i området SGU, Sveriges Geologiska Under-

sökning 

Naturreservat Naturreservat  Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Nationalparker Nationalparker Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen) Områden som skyddas enligt naturvårdsav-

tal med Skogsstyrelsen 
Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Naturvårdsavtal (Naturvårdsverket & Läns-

styrelse) 
Områden som skyddas enligt naturvårdsav-

tal med Naturvårdsverket & Länsstyrelse 
Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Natura 2000, Art- och habitatdirektivet Områden som skyddas av Art- och habi-

tatsdirektivet 
Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Natura 2000, Fågeldirektivet Områden som skyddas av Fågeldirektivet Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Nyckelbiotopsinventeringen Nyckelbiotoper och områden med natur-

värde 
Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen 

Riksintresse Naturvård Områden som anses hysa riksintressen med 

hänsyn till naturvård 

Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Sumpskogsinventeringen  Områden som hyser sumpskog Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen 

Vattenskyddsområden Områden som omfattas av vattenskydd Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Våtmarksinventeringen (VMI) Värdefulla våtmarksområden Skyddad Natur, Naturvårdsverket 

Ängs- och betesmarksinventeringen Värdefulla ängs- och betesmarker TUVA, Jordbruksverket 
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5.2.1 Tidigare registrerade områden med kända naturvärden 

Under förstudien registrerades inga sedan tidigare kända områden med naturvärden inom eller i nära 
angränsning till förstudieområdet. 

5.2.2 Tidigare inventeringar 

Två kända inventeringar har tidigare utförts inom och i nära angränsning till förstudieområdet. Den ena 
består av en naturvärdesinventering, utförd av Calluna AB under 2018 (Naturvärdesinventering och 
trädinmätning i Träkvista (Ekerö kommun) inför detaljplanering, 2018) och den andra består av en in-
ventering av insekter utförd av Ekologigruppen under 2016 (Inventering av sand- och tallevandeinsek-
ter vid Sandudden i Ekerö kommun).  

Under naturvärdesinventeringen utförd av Calluna avgränsades tre naturvärdesobjekt inom och i nära 
angränsning till förstudieområdet. Två av dessa naturvärdesobjekt bedömdes hysa naturvärdesklass 3 
– påtagligt naturvärde och ett bedömdes hysa naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. Naturvärdesin-
venteringen noterar att naturvärdesobjektens främsta naturvärden består av förekomsten av öppen 
sandmark och gamla tallar.  

Under insektsinventeringen utförd av Ekologigruppen identifierades en stor mängd olika insekter 
knutna till sandmiljöer inom och i nära angränsning till förstudieområdet. Inom fångstlokal F7 och F8, 
som ligger inom förstudieområdet, identifierades naturvårdsarterna bivarg, lusernbi, läppstekel och 
svartpälsbi. Bivarg är en god signalart för artrika sandmiljöer, medan lusernbi, läppstekel och 
svartpälsbi alla listas som nära hotad (NT) enligt Rödlistade arter i Sverige 2020. 

5.2.3 Tidigare fynd av naturvårdsarter från Artportalen 

I Artportalen finns fem sedan tidigare inrapporterade fynd av naturvårdsarter inom förstudieområdet 
under tidsperioden 2000 till 2021; Hussvala, myskbock, svartpälsbi, svartvit flugsnappare och sälg-
getingbock. Hussvala (Delichon urbicum), svartpälsbi (Anthophora retusa), svartvit flugsnappare (Fice-
dula hypoleuca) och sälggetingbock (Rusticoclytus pantherinus) är alla listade som rödlistade arter enligt 
Rödlistade arter i Sverige 2020. Här listas hussvala som sårbar (VU) och de övriga listas som nära hotad 
(NT).  

Hussvala och svartvit flugsnappare är likt alla svenska fågelarter fridlysta enligt 4§ artskyddsförord-
ningen. Även om alla svenska fåglar omfattas av detta skydd så är det noterat att arter som bland 
annat har status som rödlistade eller hotade enligt Rödlistade arter i Sverige 2020, listade i fågeldirek-
tivets bilaga 1 alternativt uppvisar en starkt negativ populationsutveckling skall prioriteras i artskydds-
ärenden.  

Svartpälsbi omfattas även av ett åtgärdsprogram utgiven av Naturvårdsverket; Åtgärdsprogram för 
svartpälsbi (Anthophora retusa), 2007–2011, rapport 5743. Syftet med åtgärdsprogram är enligt Natur-
vårdsverket att 

”Åtgärdsprogram är en satsning på arter vars existens inte kan säkerställas genom befintligt områ-
desskydd eller pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning. De utvalda arterna eller na-
turtyperna kräver i de flesta fall särskilda insatser för att klara sig.” 



 

Dokumentnamn Datum utförande/reviderat  Sidnr. 

Naturvärdesinventering Sandudden, 
Ekerö kommun 2022 

2022-02-14 Sida 12 av 17 

 

Myskbock (Aromia moschata) listas i sin tur som en signalart enligt Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter 
utgiven av Skogsstyrelsen.  

5.2.4 Naturvårdsstatus och kommunala planer 

Förstudieområdet finns ej medtaget i några tidigare naturvårdsplaner.  

5.2.5 Jordarter i området 

Förstudieområdet domineras nästan uteslutet av isälvsediment. Dock finns ett stråk som omger be-
byggelsen i förstudieområdets norra del som i stället består av postglacial sand.  
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 Figur 5. Resultatet av förstudien. Resultaten inkluderar avgränsningen av flertalet naturvårdsarter inom förstudie-
området, samt naturvärdesobjekt från en tidigare naturvärdesinventering.  
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5.3 Resultat av fältstudien 
5.3.1 Naturvärdesobjekt 

I samband med fältstudien avgränsades inga naturvärdesobjekt.  

5.3.2 Övrig naturmark 

Inom fältstudieområdet finns det naturmark som i den här inventeringen ej avgränsats som naturvär-
desobjekt. Det betyder dock inte att det ej finns naturvärden inom dessa områden, utan beror på att 
detta är en inventering med detaljeringsgrad detalj. Minsta objekt som kan avgränsas vid detaljerings-
graden är 10 kvadratmeter för ytor, alternativt 10 meter långt och 0,5 meter brett för linjära objekt. 

5.3.3 Naturvårdsarter 

I området har två naturvårdsarter påträffats i samband med fältstudien; backsmultron och revfibbla. 
Bägge av dessa betraktas som signalarter men bägge hyser ett relativt lågt signalvärde i den miljö som 
representeras inom fältstudieområdet. Inga av arterna omfattas av lagstadgat skydd, även kallat frid-
lysning, via Artskyddsförordningen. Inga av arterna är heller listade som rödlistade arter enligt Rödlis-
tade arter i Sverige 2020. Samtliga kända förekomster av naturvårdsarter finns listade i tabell 1.  

Tabell 1: Naturvårdsarter som påträffades vid fältstudien. Totalt två naturvårdsarter noterades, varav bägge klassas som signalarter. Förkort-
ningar: Rödlistekategori=Rödlistade arter i Sverige 2020, T = Typisk art enligt N2000 (en typisk art är en art som är typisk för biotopen, detta 
betyder dock ej att arten har ett signalvärde), S=Signalart. NT=Nära hotad, VU=Sårbar, EN=Starkt hotad. Bilagor hänvisar till art- och habi-
tatdirektivets respektive bilaga.  

Svenskt 
namn 

Vetenskapligt namn Rödliste-
kategori 

Signalart Typisk art Lagskydd Kommentar 

Revfibbla Pilosella lactucella  S (3)    

Backsmultron Fragaria viridis Duch.  S (3)    

 

6 EKOLOGISK SÅRBARHET 

När oexploaterad mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika arter 
försvinner. Detta innebär en förlust av biologisk mångfald. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt 
skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden. Detta är något som bland annat regleras i 
Miljöbalken 1:1, 2:3 och 3 samt Plan och bygglagen 1:1 och 2:2. Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt 
så att biologisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att spridning av arter fortsättningsvis 
är möjlig. I det inventerade området finns naturvärden i form av värdefulla träd, hydrologiskt känsliga 
områden, skyddade arter och rödlistade arter.  

Efter att områden har exploaterats finns det risk att spridningen mellan de kvarvarande naturvärdes-
objekten försvåras genom att huskroppar och gator/vägar som uppförs bildar barriärer som påverkar 
arters förmåga till förflyttning. Det finns även risk för att de kvarvarande naturmiljöerna utsätts för 
ökad störning. Kantzonseffekter som uppkommer då områden ianspråktas medför att mikroklimatet 
i fuktiga områden förändras till torrare, något som ofta medför att naturvärden kopplade till fuktiga 
miljöer går förlorade om dessa områden är små till ytan. 
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6.1 Områdets naturvärden i sammanfattning 

Fältstudieområdet hyser i regel låga naturvärden. Detta då området inte hyser en betydande närvaro 
av de strukturer eller arter som resulterar i avgränsning av naturvärdesobjekt. Bland de strukturer som 
saknas är exempelvis närvaro av flerskiktade trädskikt med inslag av äldre individer, förekomst av död 
ved, blottad sand i solbelyst miljö eller stenblock. Främst domineras fältstudieområdet av mycket 
ung tallskog och hyser en avsaknad av död ved. Även om den norra delen av fältstudieområdet hyser 
en relativt god solinstrålning i vissa delar så täcks den sandiga marken här av trivialt smalbladigta gräs 
och halvgräs, mossa och förna.  

Ytterligare finns en stor avsaknad av naturvårdsarter inom fältstudieområdet. Marken är dock naturligt 
artfattig i och med påtaglig skuggning i många delar av området. Detta i kombination med ett högt 
sandinnehåll i marken leder till en naturligt artfattig miljö. Trots detta saknades många av de natur-
vårdsarter som kan förväntas i sandrika miljöer. Dock skall det noteras att tidpunkten för fältstudien 
mycket möjligt spelar en betydande roll för avsaknaden av naturvårdsarter inom fältstudieområdet.  

I och med detta bedöms biotopvärdet inom fältstudieområdet i regel som lågt med relativt god sä-
kerhet. Artvärdet inom fältstudieområdet bedöms även som lågt, men med en låg grad av säkerhet. I 
och med detta bör en kompletterande fältstudie utföras inom tidsspannet angivet i SIS-standard (SS 
199000:2014). Med hänsyn till de tidigare insektsinventeringar som utförts inom och i nära 
angränsning till förstudieområdet och de naturvårdsarter som avgränsats inom förstudieområdet kan 
en riktad artinventering av organismgruppen insekter med fördel utföras inom fältstudieområdet. 
Denna riktade artinventering bör utföras under tidsintervallet juni till juli.  

Det största potentiella naturvärdet inom fältstudieområdet är förekomster av sandblottor med god 
solinstrålning. Detta då dessa ofta hyser en unik faunasammansättning av insekter. Denna typ av 
sandblottor registrerades dock inte under fältstudien då marken är igenvuxen av triviala arter eller 
annars täckt med förna. I samband med utvecklingen av området kan dock sandblottor av denna typ 
med lätthet återskapas genom avverkning av träd och avskrapning av den triviala markfloran. Utförs 
denna åtgärd kan det leda till en stor positiv effekt på fältstudieområdets naturvärde. 
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6.2 Summering av resultat och behov av vidare utredning  

 
✓ Biotopvärdet inom fältstudieområdet bedöms som lågt med en hög grad av säkerhet. 

 
✓ Artvärdet inom fältstudieområdet bedöms som lågt med en låg grad av säkerhet. 

 
✓ Låt utföra en kompletterande fältstudie av fältstudieområdet inom det tidsintervall som tillåts 

enligt Naturvärdesinventering enligt SIS-standard (SS 199000:2014). Detta tidsintervall för 
fältstudieområdets geografiska placering varar under snöfria förhållanden mellan 1’a april till 
och med den 30’e november.  
 

✓ Potentiellt låta utföra en riktad artinventering av organismgruppen insekter inom fältstudie-
området. Detta då flertalet naturvårdsarter av insekter har återfunnits i nära angränsning till 
fältstudieområdet. En sådan riktad artinventering bör utföras under månaderna juni och juli. 
 

✓ Potentiellt ta med i planeringen för utvecklingen av området att låta upprätta områden med 
barlagd sand med god solinstrålning. Denna åtgärd bör utföras i slänten i den norra delen av 
fältstudieområdet.  
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