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Arbetsöversikt 
för registrering av naturvärden på tationsområden 

Alla streckade fält är obligatoriska att fylla i  
Stationsområdets namn 
 
.......................................................
.. 

Datum 

 
……………..…….. 

Personalens Namnkod  

 
....................... 

 

 

 

 

 

Fältprotokoll 1 Mark-vegetationstyper …….….      (kryssa när utfört) 
Fältprotokoll 2 Registrera utvalda biotoper …….….      (kryssa när utfört)) 
Fältprotokoll 3 Summering med egna ord …….….      (kryssa när utfört) 
Fältprotokoll 4 Naturvärdesklassning av stationsområdet …….….      (kryssa när utfört) 
Fältprotokoll 5 Vegetationskartering ………..      (kryssa när utfört) 
Fältprotokoll 6 Registrera av värdeelement ………..      (kryssa när utfört) 
 

Efter Fältprotokoll 1, 2, 3 och 4: Finns naturvärden så betydelsefulla  

att stationen klassas som högre än klass 5?                           …. Nej   Avsluta fältbesöket 

        …. Ja     Fortsätt med 

       Fältprotokoll 5-6 

     

2016-0   - 

…

….

….       

…

….

….       
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Fältprotokoll 1. Mark-vegetationstyper 

Justera det ekologiska skiktet. Dela in hela den ekologiska ytan i följande mark-vegetationstyper: 

Typ Typ markeras på 

kartan 

Sandigt 

och 

nystört 

Sandigt och 

tidig 

succession 

Sandigt och 

mellan-

succession 

Sandigt och 

sen 

succession 

Grusigt och 

tidig 

succession 

Grusigt och 

mellan-

succession 

Grusigt och 

sen 

succession 

Jordigt nystört, 

tidig eller mellan 

succession 

Jordigt och 

sen 

succession 

Andel (%) 

buskar 

Påtagligt med 

problemarter. Skriv 

art och andel (%) 

R
u

d
er

a
tm

a
r
k

 

R*: Beskrivning:            

           

R1: Beskrivning:            

           

R2: Beskrivning: 

 

 

 

 

           

           

 R3: Beskrivning: 

 

 

 

          

 

 

          

Ig
en

v
ä

x
n

in
g

sm
a

rk
 I1: Beskrivning:            

            

I2: Beskrivning:            

            

Varje rad ska summeras till 100 % 
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Stationsområdets namn: 

Fältprotokoll 2. Registrera utpekade habitat 
Se beskrivning av habitaten i manualen, där finns också foton på samtliga habitat. 

Habitat Exempelarter Finns biotopen? Motivering och beskrivande text 

Blåeld i stor mängd Blåeldskäckmal, blåeldsorgmal, gråkantad 

sorgmal, strävbladsäckmal 

  

Blåklockor på varma  

platser och med sand 

Ängssolbi, blåklocksbi   

Getväppling tillsammans 

med sand 

Väpplingsandbi, mindre blåvinge, 

getväpplingsäckmal 

  

Gråbinka i varma miljöer Gråbinkesäckmal   

Resedaäng Resedabi   

Solbelyst knytling Knytlingsäckmal   

Solitära rosbuskar i varm 

miljö 

Dvärgstriten Fieberiella septentrionalis, 

nyponsandbi 

  

Stora sandytor med 

blomrikedom 

Marklevande steklar   

Ruderatmark med 

strimsporre 

Kullerglansbaggen Brachyopterolus 

puliicarius 

  

Torräng med fibblematta Fallbaggar Cryptocephalus   

Trumgräshoppa Trumgräshoppa   

Äng med vialer & vickrar Vialtapetserarbi, långhornsbi, 

trätapetserarbi, bastardsvärmare 

  

Kalkklippor Växter, främst kryptogamer, knutna till 

kalkrika klippor 
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Fältprotokoll 3. Övriga tillägg 
Denna text går in som beskrivande fritext i miljöwebben och ska följa dessa riktlinjer: 

 

 

Övergripande bedömning av naturvärden på stationsområdesnivå: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Omkringliggande naturvärden, strukturer eller miljöer: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Därefter ska en beskrivande text finnas om varje ruderatmarksyta och varje igenväxningsyta. Denna 

text hämtas från fältprotokoll 1 och matas in i miljöwebben efter texten i detta protokoll. 
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Fältprotokoll 4. Klassning av naturvärden för hela stationsområdet. Kryssa för 1, 2 3 eller 4. Ringa in höga 

värden och kommentera gärna i text 

 

Slutgiltig klassning Definition av naturvärdet 
Botaniska höga 

värden 

Zoologiska höga 

värden 

Höga värden baserat 

på värdeelement 

Kommentar till 

klassning 

 1 Högsta 

naturvärde 

Naturvärden av nationell 

betydelse (flera rödlistade arter 

och naturvårdsarter med god 

status, flera utpekade habitat) 
 Fanerogamer 

- Artrikedom 

- Särskilda arter 

- Värdefull 

ängsvegetation 

 Kryptogamer 

- Kärlkryptogamer 

- Mossor 

- Lavar 

- Svampar 

- Alger 

 Gaddsteklar 

- Artrikedom 

- Särskilda arter 

 Stritar 

- Artrikedom 

- Särskilda arter 

 Fjärilar 

- Artrikedom 

- Särskilda arter 

 Skalbaggar 

- Artrikedom 

- Särskilda arter 

 Övriga 

- T ex sandödla 

 Solitära träd och 

nektarproducerande 

buskar 

 Särskilt värdefulla 

växter och svampar 

 Särskilt värdefulla 

insekter och andra 

organismer 

 Värdefulla strukturer 

(som klippor, 

stenmurar, träslipers, 

kulturved, träbyggnader 

och perronger) 

 Vät 

 Värdefulla enskilda 

sandpartier och 

bokolonier 

 Buskskikt 

 

 

 2 Högt 

naturvärde 

 

 

Naturvärden av regional 

betydelse (rödlistade arter och 

naturvårdsarter, flera utpekade 

habitat) 

 

 3 Påtagligt 

naturvärde 
Naturvärden av lokal betydelse 

(kan finnas rödlistade arter och 

ska finnas flera naturvårdsarter, 

ett eller flera utpekade habitat 

finns) 

 

 4 Visst naturvärde 

Enstaka naturvärden (ska finnas 

enstaka naturvårdsarter) 
   

 

 5 Lågt naturvärde 
Naturvärden saknas.  

Utgår efter fjärranalys eller 

första bedömning. 

Ej besökt alternativt bortprioriterad i fält 

 

□ Kan med enkla medel                                      

      få förhöjt naturvärde 

□ Kan med enkla medel                                      

      få förhöjt naturvärde 

□ Kan med enkla medel                                      

      få förhöjt naturvärde 

□ Kan med enkla medel                                      

      få förhöjt naturvärde 
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Namnkod personal: 

Stationsområdets namn: Fältprotokoll små stationsområden, version 2016-06-07 

Tröskelvärdet är användbart i ett skötselperspektiv. Kvantiteten blommor fylls i kolumnerna ”Hela”, ”R*” och ”R övr.”. Fyll på längst ned med arter du saknar i tabellen. Ringa in 
den eller de arter som finns förtryckta i kommentarsfältet.  Med tecknet  anges de arter som är botaniska värden, övriga är substratväxter för insekter. 
 

Svenskt namn Tröskel Enhet Hela R* R övr. Kommentar 
 
 
 
 
 

Backnejlika 1 m²    
 Backskärvfrö 100 st    
 Backtimjan 1 m²    

 

Björnloka 50 st    
 Blomsterlupin 100 m²    
 Blåbär 5 m²    
 Blåeld 20 st    
 Blåklockor 100 st    liten, ängs-, nässel-, topp- 

Blåmunkar 300 st    
 Blåsuga 100 st    
 Bockrot 50 st    
 Bräckor 100 st    mandelblom 

Brännässla 100 m²    
 Fetknoppar 1 m²    gul, vit, liten 

Fibblor (samlingsnamn) 20 m²    flock-, klo-, grå-, rev-, röd-, höst- 
Fingerörter 100 St    blodrot, fem-, norsk, rev 
Färgkulla 100 st    

 Förgätmigejer 20 m²    åker-, äkta 
Gentianellor 1 st    ängs- 
Getväppling 10 m²    

 Ginster 1 st    hår-, färg-, tysk 
Grusviva 1 st    

 

Gråbinka 500 st    
 Grådådra 1 st    

 

Gullrissläktet 400 st    gullris, kanadensiskt- 
Hallon 18 m²    

 Harris 1 st    
 

Jungfrulinssläktet 5 m²    rosett-, "vanl." 
Kanadabinka 1000 st    

 Kattfot 5 m²     
Klintar 200 st    röd-, vädd- 
Klövrar 20 m²    har-, alsike-, röd-, vit-, back-  
Knytling 1 m²    

 Krassingar 2 m²    ban-, vall-, gat-, rund-, sand-, 
sten- Kummin 200 st    
 Kungsljus 10 st    "vanligt", mörkt 

Käringtänder 15 m²    "vanl." 
Lingon 5 m²    

 Ljung 50 m²    
 Låsbräknar 1 st     , månlås-   

Midsommarblomster 100 st    
 Mjölke 300 m²    
 Måror 35 m²    gul-, stor-, vit- 

 

Svenskt namn Tröskel Enhet Hela R* R övr. Kommentar 
 
 
 
 
 

Nattljussläktet 10 st    äkta, prick- 
Orkideer 1 st     (alla arter) 
Ormrot 10 st    

 Prästkrage 30 st    
 Ranunkler 200 st    vanl smörbl-, knöL-, rev- 

Renfana 5 m²    
 Resedor 100 st    vit-, färg- 

Rutor 20 st    ängs-, back-  
Ryssgubbe 20 m²    

 Rödnarv 1 m²    
 Sandvita 10 m²    
 Skallror 10 m²    ängs-, hö- 

Smultron 5 m²    
 Småsporre 100 st    
 Smällglim 100 st    
 Sommargyllen 20 m²    "vanl.", bangyllen 

Sporrar 2500 st    strim-, gul- 
Svartbräknar 1 st    svart-, gaffel-, murruta 
Syror 300 st    ängs-, bergs- 
Sötväpplingar 100 st    vit, gul 
Taggsallat 20 m²    

 Taklosta/Sandlosta 5 m²    
 Teveronika 600 st    
 Tistlar 100 st    åker-, kärr-, väg-, "krus-", brudborste 

Tjärblomster 20 m²    
 Törlar 10 m²    revorms- 

Vallörter 20 m²    uppländsk, äkta  
Vialer 100 st    gökärt, gul- 
Vickrar 10 m²    kråk-, häck-, duv-/sparv- 
Violer 80 st    styvmor-, skogs-, ängs-, åker- 
Åkervädd 300 st    

 Ängshaverrot 100 st    
 Ängsvädd 300 st    
 Ögontröster 10 m²    grå, vanlig 

Gruskammossa 1 st     
Kalkmossor 1 st     
Stor klockmossa 1 st     
Filtlavar 10 m²     
Renlavar/bägarlavar 
mm (Cladonia) 

10 m²     1 art,  2-5 arter,  5-10,  >10 
Praktlav 1 st     
       
       
       

 

Fältprotokoll 5 Vegetationskartering. 
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Fältprotokoll 6. Värdeelement 
Dessa registreras på stationsområdesnivå. Läs om värdeelementen i manualen. 

 

Solitära träd och nektarproducerande buskar (alla ska registreras)

Art Koordinater (Sweref99TM) Träd/buskar Beskrivning 

1

2

3

4

 

Värdefulla växter och svampar 
Art (ev.) Koordinater (Sweref99TM)  Beskrivning 

1 

2 

3 

 

Värdefulla insekter och andra organismer 
Art (ev.) Koordinater (Sweref99TM)  Beskrivning 

1 

2 

3 

 

Värdefulla strukturer (klipppor, stenmurar, träslipers, kulturved, träbyggnader, perronger, etc.) 

Struktur          Koordinater (Sweref99TM) Beskrivning 

1

2 

3 

  

Vät ……………………………. Koordinater:  ………………………………………… 

Övrig fuktmark   ……..……… Koordinater:  ………………………………………… 

   

        Värdefulla enskilda sandpartier och bokolonier 
Struktur /Art         Koordinater (Sweref99TM)    Andel för insekter grävbar sand (%); beskrivning (packning etc) 

 

1 

2 

3 

 

 

         Buskskiktet (med eller utan naturvärde)  

Ange dominerande arter i buskskiktet……………………………………………........... 

 

 x:                     

y: 
  

 x:                     

y: 
  

 x:                     

y: 
  

 x:                     

y: 
  

 x:                     y:  
 x:                     y:  
 x:                     y:  

 x:                     y:  
 x:                     y:  
 x:                     y:  

 x:                     y:  
 x:                     y:  
 x:                     y:  

 x:                     y:  
 x:                     y:  
 x:                     y:  

x:                        y: 
x:                        y: 


