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Sammanfattning
Det svenska järnvägsnätet har utvecklats under drygt 150 års tid. Många
bangårdar har stora sandiga och grusiga områden där en rik och varierad
ruderatmarksflora trivs. Under lång tid har ruderatmarkerna hållits öppna och
påverkats relativt lite i jämförelse med andra typer av så kallad industrimark.
Under åren 2008-2016 har järnvägsmiljöer inventerats med fokus på kärlväxter,
gaddsteklar, skalbaggar, dagfjärilar och stritar. I dag vet man att torrmarker i
anslutning järnvägar har förutsättningar för en unik sammansättning av
värmegynnade växter, svampar och djur. Inventeringarna har resulterat i ett
brett kunskapsunderlag kring vilka typer av naturvärden som finns i
järnvägsmiljöer. Syftet med den här manualen är att beskriva en översiktlig och
uppföljningsbar metod för naturvärdesinventering av stationsområden.
Metoden är utvecklad för att på ett resurseffektivt sätt kunna användas för hela
landets alla stationsområden.
Manualen går igenom:

· Hur järnvägsstationer väljs ut för att inventeras.
· Hur fältarbetet genomförs.
· Hur fältprotokoll används.
· Hur den slutliga datalagringen genomförs.

Naturvärdesinventeringen baseras på fjärrbedömning och ett fältbesök. Under
inventeringen kartläggs de strukturer som bidrar med naturvärden i de
livsmiljöer som finns i järnvägsmiljön. Inventeringsarbetet summeras slutligen i
en naturvärdesklassning som möjliggör prioritering av resurser för framtida
naturvårdsåtgärder i järnvägsmiljön.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Järnvägsnätet domineras av torra och väldränerade markslag. Dessa torrmarker
utgör ofta artrika och varierade miljöer med en flora och fauna som är beroende
av järnvägens verksamhet. Många av odlingslandskapets arter som trivs på torra
och välhävdade marker har funnit en fristad i järnvägsmiljön. I järnvägsmiljön
finns också naturvärden som är kopplade till andra miljöer än torrmarker. Här
finns till exempel kalkrika klippor, äldre planterade träd och naturvärden
kopplade till lastkajer, perronger och byggnader. Många järnvägsmiljöer med
goda geologiska förutsättningar har utvecklat höga naturvärden. Naturvärdena
är oftast platsunika eftersom de är strikt knutna till en specifik järnvägsstation,
motsvarande livsmiljöer saknas oftast helt i det närmast omgivande landskapet.
För en del av arterna sker kolonisation genom att växtdelar, frön, ägg eller larver
förflyttar sig mellan stationsområden med hjälp av tågtransporter. Detta gör att
vissa sällsynta och rödlistade arter som hör odlingslandskapet till, kan påträffas
vid järnvägsstationer som ligger långt från närmaste odlingslandskap.
Trafikverket har under flera års tid arbetat med denna metodutveckling för att
beskriva naturvärden vid järnvägsstationer. Ett omfattande förarbete inleddes
2008 och bestod av olika typer av fördjupade inventeringar. Drygt 200
järnvägsmiljöer inventerades mellan åren 2008 och 2010 (Larsson & Knöppel
2009, Larsson 2011, Larsson & Stenmark 2011, Stenmark & Larsson 2011). Flera
artgrupper studerades: kärlväxter, dagfjärilar, gaddsteklar, skalbaggar och
stritar. Dessa inledande inventeringar har givit oss god kunskap om vilka
livsmiljöer som förekommer vid järnvägsstationer, men är sällsynta i landskapet
i övrigt. Vid inventeringarna av stationsområdena registrerades cirka 2 500
arter (Figur 1); av dessa arter är 110 rödlistade (Gärdenfors 2010).
Järnvägsmiljöer är livsmiljöer för ungefär 20 arter med åtgärdsprogram för
hotade arter, varav två omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (Stenmark
2010).

Figur 1. Fördelningen mellan inventerade artgrupper med avseende på antal arter
som påträffades inom samtliga stationsområden som inventerades 2008 (52
stationer), 2009 (15 stationer) och 2010 (30 stationer). Totalt påträffades cirka 2 500
arter. Andra järnvägsmiljöer än stationsområden ingår inte i denna figur.

gaddsteklar 19%

skalbaggar 28%

stritar 10%
dagfjärilar 3%

kärlväxter 39%
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Målsättningen är att denna manual, och även fältprotokollen, är att de ska vara
enkla att tyda och att registreringen av data ska kunna genomföras på samma
sätt av flera personer under fältsäsongen, med jämförbara resultat. Metoden är
även utformad så att den ska kunna skalas upp till hela regioner eller hela
landet.

Tabell 1. Beskrivning av inventeringsmetoden med noggrannhetsnivån översiktlig
naturvärdesbedömning, vilket är den metod som beskrivs i denna manual.

Moment Översiktlig naturvärdesbedömning

Antal fältbesök 1

Krav på väder vid enskilt besök Låg

Värdeelementregistrering Ja

Riktat sök sällsynta kärlväxter och
invasiva arter

Översiktlig

Riktat sök sällsynta insekter
(dagfjärilar, gaddsteklar, skalbaggar &
stritar)

Nej, ej krav

Efterarbete:
· ArcGIS: redigering av

kartskikt, införa GPS-punkter,
skapa PDF-karta.

· Miljöwebb Landskap: införa
PDF-karta, inskannat
protokoll, översiktsbilder, text
och klassning från protokoll.

Ja
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1.2 Syfte
Syftet med manualen är att redovisa en metod för att genomföra en översiktlig
och uppföljningsbar naturvärdesbedömning av järnvägsmiljöer på ett
resurseffektivt sätt.  Den översiktliga naturvärdesinventeringen fångar med
hjälp av fältprotokollet upp: 1. Mark och vegetationstyper, 2. Utpekade habitat,
3. Övriga tillägg i fritext, 4. Klassning av hela stationsområdet, 5.
Vegetationskartering, 6. Värdeelement.



9

2. Läsinstruktion
Den här manualen beskriver arbetet med att inventera och naturvärdesklassa
stationsområden till klass 1-5. Manualen beskriver förarbetet, genomförandet
och efterarbetet av fältarbetet. Beskrivningarna av fältarbetet följer
fältprotokollens uppbyggnad och det är därför lämpligt att studera dessa
samtidigt som manualen läses. Fältprotokollet är bifogat denna manual.
Manualen är tänkt att fungera som en instruktion för inventeraren, som efter en
kortare introduktion i fält ska kunna inventera stationsområden självständigt.

2.1 Förbereda fältarbetet
Förarbetet, kapitel 4. I det här kapitlet beskrivs hur fältarbetet förbereds. Här
presenteras vad som begränsar fältarbetet under säsongen, beräknad tidsåtgång
per inventering, vilka kartunderlag som bör användas då fältkartor skapas inför
fältarbetet och vilken utrustning som är nödvändig vid fältarbetet.

2.2 Fältarbete
I kapitel 5 beskrivs fältarbetet utifrån fältprotokollens uppbyggnad. Här beskrivs
hur marken och successionen ska klassificeras samt vilka habitat och strukturer
som ska sökas efter och beskrivas, hur stationsområdet ska beskrivas med ord
och hur stationsområdet ska naturvärdesklassas. Kapitlet innehåller
bildexempel och exempel i text på hur stationernas naturvärde kan se ut och
beskrivas.

2.3 Efterarbete
I kapitel 6 beskrivs vad som ska göras efter fältbesöket. Här beskrivs vad som
ska göras i kartprogrammet ArcGIS. I detta kapitel beskrivs också steg för steg
var det insamlade materialet från fältinventeringen ska införas i Miljöwebb
Landskap. I detta kapitel beskrivs även var botaniska och zoologiska rariteter
ska artrapporteras.
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3. Övergripande information och terminologi
3.1 Definitioner av termer

3.1.1 Begreppet Trafikplats

Trafikplats är en fackterm som används inom hela transportsektorn. När det
gäller järnvägar betyder trafikplats oftast järnvägsstation. Termen kommer från
Transportstyrelsens trafikföreskrifter för järnvägar. Föreskrifterna började gälla
juni 2009 och preciserar trafikplats som en samlingsterm för flera typer av
avgränsningar längs linjen. En trafikplats kan omfatta en driftplats, en hållplats,
ett hållställe eller en linjeplats. För definitioner av dessa termer hänvisas till
Transportstyrelsens handbok JTF (Transportstyrelsen 2012). Det finns cirka
1 400 aktiva trafikplatser längs landets järnvägsnät.

3.1.2 Begreppet Stationsområde

Med stationsområde menas ett område som har natur- och kulturvärden som
präglas eller har präglats av järnväg, där prägeln ska vara eller har varit av
karaktären av- och påstigning av resande, lastning och lossning av gods eller
bådadera. Syftet med begreppet stationsområde är att ha en användbar term
inom natur- och kulturvårdsarbetet. Begreppet stationsområde används för att
beteckna den yta som präglas eller har präglats av ovanstående aktiviteter. Ett
stationsområde är i sin helhet, eller till sin majoritet, dominerat av att vara även
en trafikplats.
Med små stationsområden menas de trafikplatser som har en eller två
anslutande järnvägslinjer. De små stationsområdena har vanligen ett eller flera
av följande element: stationshus, perrong och lastkaj. Stora stationsområden är
trafikplatser med tre eller fler anslutande järnvägslinjer och har ofta en
betydande godshantering. Mycket stora stationsområden har som regel över tio
aktiva spår i bredd.

Tabell 2. Definitioner av små, stora och mycket stora stationsområden.

Typ av stations-
områden

Definition

Små Trafikplats som uppfyller kraven för stationsområde
och har en eller två anslutande järnvägslinjer.

Stora Trafikplats med tre eller fler anslutande järnvägslinjer.

Mycket stora Trafikplats med tio eller fler aktiva spår i bredd.

3.1.3 Begreppet Hårdgjord yta

En yta där markanvändningen strävar efter att ingen vegetation ska finnas.
Exempel på ytor av det här slaget är: spårområdet, asfalterade ytor,
betongbelagda ytor och byggnader.

3.1.4 Begreppet Ekologisk yta

Stationsområdets ekologiska yta avspeglar den biotop som stationsområdet
utgör. Denna yta ska motsvara den livsmiljö som den torrmarkspräglade floran
och faunan finns i, eller de igenväxningsytor som domineras av sly och

http://sv.wikipedia.org/wiki/Transportstyrelsen
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bredbladigt gräs i tjock grässvål. Ytans gränser utgörs som regel av en del eller
hela av Trafikverkets förvaltningsyta och begränsas även av vägar,
bostadskvarter, åker eller liknande skarpa avgränsningar.

3.1.5 Begreppet Förvaltningsyta

Förvaltningsytan är den yta av stationsområdet som ägs och förvaltas av
Trafikverket.

3.1.6 Begreppet Järnvägstypisk art

Bland denna kategori arter finns de som är karaktäristiska för järnvägsmiljöer
(Stenmark 2014). Järnvägstypiska arter rör sig inom stationsområdets gräns och
hör till stationsområdets sandmark, stäpp, ängsmark, trädgård, grusplan eller
annan biotop som utmärker en viss järnvägsmiljö. Många arter kommer från
odlingslandskapet. Dessa arter har en ekologi som binder dem till
stationsområdets biotop.

3.1.7 Begreppet Järnvägsorganism

Järnvägsorganismer är de järnvägstypiska arter som inte bara trivs och frodas i
stationsmiljön, de är dessutom ovanliga och minskande i andra miljöer
(Stenmark 2014). Den typiska järnvägsorganismen är rödlistad och hör till
järnvägsmiljöns sandmark, grusmark eller torr ängsmark. Den är ofta
specialiserad att växa i en speciell ekologisk nisch eller på att samla pollen eller
byte på en särskild värdväxt eller jaga en särskild art av insekter.

3.1.8 Begreppet Artrika järnvägsmiljöer

Artrika järnvägsmiljöer är ytor, strukturer och sidoområden som uppfyller
minst en av följande:

1. Hyser rödlistade arter, ansvarsarter, sällsynta arter och/eller
indikatorarter.

2. Har en speciell artsammansättning utifrån komplexa mark- och
strukturegenskaper och/eller har en särskilt hög artrikedom eller
frekvens av indikatorarter.

3. Utgör en väsentlig ekologisk resurs för t ex reproduktion, livscykel, skydd
eller föda.

4. Utgör en viktig miljö och har geologiska och ekologiska förutsättningar
för arters spridning och konnektivitet i landskapet.

Det innebär att de stationsområden som efter inventering har visat sig få en hög
klassning (klass 1, 2 och 3) är en artrik järnvägsmiljö.

3.1.9 Begreppet Övrig ruderatmark

Ytan i inventeringsområdet som hyser lågväxt vegetation utan tjock grässvål och
som inte är  överväxt av sly eller buskar, eller är ett trädbevuxet område, kallas
övrig ruderatmark.
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3.1.10 Begreppet Speciell ruderatmark

Speciell ruderatmark är de områden som innehåller en eller flera utvalda habitat
och/eller rödlistade arter och/eller värdeelement.

3.1.11 Begreppet Igenväxningsmark

Den yta som kallas Igenväxningsmark är: igenväxt av tjock grässvål, överväxt av
sly eller buskar, eller är ett trädbevuxet område.

3.1.12 Begreppet Utvalda habitat
De utvalda habitaten är områden som är viktiga för artrika järnvägsområden för
att de hyser stor artrikedom eller för att de ger förutsättning för stor artrikedom.
De utvalda habitaten för Artrikjärnväg är:  blåeld i stor mängd, blåklockor på
varma platser och med sand, getväppling med sand, gråbinka i varma
miljöer, resedaäng, solbelyst knytling, solitära rosbuskar i varm miljö, stora
sandytor med blomrikedom, ruderatmark med strimsporre, torräng med
fibblematta, trumgräshoppa, äng med vialer och vickrar och kalkklippor.

3.1.13 Begreppet Värdeelement
Värdeelement är strukturer som är viktiga för artrika järnvägsområden för att de
hyser stor artrikedom eller för att de ger förutsättning för stor artrikedom. Som
värdeelement räknas: solitära träd, 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.

3.1.14 Begreppet Problemarter
Det finns nykomlingar i den svenska floran, varav några fungerar som invasiva
arter och kan ha negativ påverkan på artrika järnvägsområden. Vissa inhemska
arter kan också ha negativ inverkan på järnvägsknutna arter eftersom de har en
förmåga att konkurrera ut lågvuxna arter. Begreppet invasiva arter används för
att beskriva arter som är införda till landet, har blivit förvildade och som
dessutom har bevisats ha en negativ effekt för en eller flera inhemska arter,
detta begrepp blir därmed för snävt, eftersom det även finns inhemska arter som
kan utgöra ett hot för järnvägsknutna arter. Vi kallar därmed arter som utgör ett
hot för järnvägsknutna arter på stationsområden för problemarter. De flesta
problemarter är arter som täcker sandrika ytor som bör vara blottade. Det har
visat sig att vissa problemarter som, blomsterlupiner, gödslar sandrika och
magra miljöer, vilket bidrar till en högväxt och tät vegetation. Blomsterlupiner
trivs i näringsfattiga miljöer och kan genom sina bakterier i rötterna ta upp
kväve direkt ur luften. Blomsterlupiner kan därmed byta ut tidigare artrika
magra områden mot gödslade områden med högväxt trivialflora. De arter som vi
har identifierat som problemarter på de stationer som hittills har besöks är:
blomsterlupin, jättebalsamin, kanadensiskt gullris och vresros. Andra arter som
kan tänkas vara intressanta att följa är kanadabinka, jätteloka, knylhavre,
parkslide och jätteslide. Tysklönn, kirskål och palsternacka förekommer även de
i stora antal, se exempel i Tabell 16.

3.2 Hantering av data för arter
Taxonomin för arter följer den svenska artdatabasen Dynamisk Taxa (SLU
2012). Vid användning av handdator kan databasens latinska eller svenska
namn användas.
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3.3 Koordinatsystem
Vid leverans av geografiska data ska koordinatsystemet Sweref99TM användas.

3.4 Associerade filer
I bilagorna till manualen finns samtliga fältprotokoll. Nedan finns en lista över
de datafiler som krävs för att redovisa insamlade uppgifter (Tabell 3). Samtliga
datafiler finns i form av färdiga mallar som ska användas.

Tabell 3. Filer som behövs i arbetet med naturvärdesbedömningen av
stationsområden.

Beskrivning Filtyp Process

Lista över trafikplatser Shape. Förarbete,
efterarbete.

Förvaltningsyta Shape. Förarbete,
efterarbete.

Ekologisk yta Shape. Förarbete, fältarbete,
efterarbete.

Ortofoto Wms. Förarbete,
efterarbete.

Järnvägsnät Shape. Förarbete,
efterarbete.

Kontaktledningsstolpar Shape. Förarbete,
efterarbete.

Rapporteringsmall till
artportalen

Excel. Efterarbete.

3.5 Inventerarens kompetenser
Fokus för den inventering som beskrivs i denna manual ska ligga på
kärlväxter, därför krävs det att inventeraren har goda kärlväxtkunskaper, men
övergripande kunskaper om insekter är också det viktiga för att kunna
bedöma naturvärdena på ett stationsområde på ett likriktat sätt. Denna
manual syftar till att vara ett stöd för artkunniga inventerare som har goda
kärlväxtkunskaper och övergripande kunskaper om insekter.
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4. Förbereda fältarbetet
4.1 fältsäsong och sök i artportalen
Fältarbetet ska utföras under perioden 15 maj till 30 september. Anledningen till
detta är att urvalet av arter av växter är anpassade till detta tidsfönster.

Eventuella tidigare funna arter tas fram ur artportalen innan fältarbetet
påbörjas

4.2. Beräknad tidsåtgång
I genomsnitt är tidsåtgången per inventerad liten station beräknad till fyra
timmar. För en stor station är tidsåtgången beräknad till åtta timmar och en
mycket stor station 16 timmar. Dessa beräkningar gäller för en van
fältinventerare under typiska förhållanden. Inga resor till eller från
stationsområden är medräknade inte heller efterarbete eller förarbete.

Denna tidsåtgång gäller vid en översiktlig inventering. Då inte så mycket tid
läggs vid att hitta sällsynta, rödlistade eller arter upptagna i
artskyddsförordningen. Dessa noteras om de vid inventeringstillfället påträffas.
Metoden kan i stort användas även vid fördjupade inventeringar men då måste
mer tid läggas på att specifikt leta efter naturvårdsintressanta arter. Ett
riktvärde kan vara den dubbla till tredubbla tidsåtgången

4.3 Kartunderlag till fältarbete
Inventeringen i fält förbereds genom att en karta med den preliminära
ekologiska ytan skapas i ArcGIS. Den ekologiska ytan justeras vid behov i
samband med fältarbetet. Den ekologiska ytan är skapad genom tidigare års
arbete med detta projekt och finns som shapefil för alla stationsområden som
definierades som trafikplats när shapefilen skapades. Vissa stationer har dock
tillkommit som trafikplatser under åren och för dessa skapas en ny ekologisk
yta. Den ekologiska ytan ska utgå från förväntade arter och deras habitat och
naturliga gränser såsom vägar, bostadskvarter, åker och liknande används för
att definiera gränsen. Förvaltningsytan markerar det område som faller inom
ramen för den mark som Trafikverket förvaltar med exempelvis skötsel och
andra restaureringar av naturvårdsåtgärder. Se exempel hur gränserna dragits
(Figur 3).
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Figur 2. Fältkarta från trafikplats Åstorp med ekologisk yta och förvaltningsyta
utmärkta.

4.4 Utrustning vid fältarbete
Obligatorisk utrustning:

· Fältkarta.
· Utskrivna fältprotokoll.
· Varselkläder.
· Första förband.
· Påslagen mobiltelefon.
· Jordsond.
· Denna inventeringsmanual.
· Digitalkamera med minst 5 megapixels bildupplösning.
· Fältflora.

Valfri utrustning:
· Insektshåv.
· Närkikare.
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· Lupp.
· Prepareringsrör för insamling av insekter.
· Fjärilsbok och annan fältbestämningslitteratur.
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5. Fältarbete
Inventeraren ska efter en dags introduktion i fält kunna genomföra arbetet
självständigt utifrån metoden. När inventerararen kommer till ett
stationsområde är första uppgiften att ströva genom området för att få en
överblick av området medan fältprotokoll 1 och 2 fylls i. När detta är genomfört
bestämmer inventeraren om inventeringen ska fortsätta, klassas området till
klass 5 avslutas fältinventeringen därefter. Om däremot ruderatmark där vissa
typiska järnvägsarter finns upptäcks, fortsätter inventeringen.

5.1 Fältprotokoll 1. Mark-vegetationstyper
Hela stationsområdet ska karteras som ruderatmark, igenväxningsmark eller
hårdgjord yta (som stryks från den ekologiska ytan). De ruderatmarker som
innehåller utvalda habitat eller hyser rödlistade ska även markeras och
klassificeras som speciell ruderatmark. Dessa markeras som R* i protokollet och
kartmaterialet. Deras jordmån ska beskrivas (Fel! Hittar inte
referenskälla.), samt succession (Tabell 6).

Tabell 4.  Marktypen eftersöks genom att titta mellan vegetationen och/eller
använda en jordsond.

Marktyp Karakteristika
Sandig
mark

Sand eller sandblandat grus, grävbart för insekter. För
ruderatmarksytorna anges andelen sand för hela ytan. Det är
vanligt med låg sandinblandning av till exempel moränjordar.
I dessa fall anges en låg andel som ska representera andelen
av ytan som består av sandytor som är lämplig som boplatser
för sandlevande insekter.

Grus och
sten

Grövre, lättdränerat material, sand kan finnas men i mindre
mängd.

Jord Antingen lera eller organisk jord; låg mineraljordshalt i ytan.
Hårdgjord
yta

En yta där markanvändningen strävar efter att ingen
vegetation ska finnas. Exempel på ytor av det här slaget är
spårområdet, asfalterade ytor, betongbelagda ytor och
byggnader.

Tabell 6. Vegetationens succession på en yta.
Succession Karakteristika

Nyligen stört Bar mark med riktigt lite vegetation, pionjärarter bland
kärlväxter och kryptogamer. Det finns spår av nyligen
genomförd störning i ytskiktet. Ytskiktet har inte helt "satt
sig" och är fortfarande uppluckrat. Bar jord >80%.

Tidig
succession

Bar mark som har börjat koloniseras av kärlväxter eller
kryptogamer i allt högre tätheter. Ytskiktet stabilt. Nya
arter fortfarande på väg in, men ökande utbredning av
redan etablerade arter är en viktig process. Bar jord >25%,
vanligen >50%.

Mellan-
succession

Sekundärarter bland kärlväxter börjar etablera sig. Marken
domineras av ett vegetationstäcke. Ofta blandning av låg-,
mellan- och högväxt vegetation.
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Sen
succession

Pionjärarter utkonkurrerade, mer högväxt vegetation. Ett
förnalager förekommer. Rikligt med högväxta gräs och
örter, t.ex. renfana, ryssgubbe

Vegetations-
fritt

För de vegetationsfria ytorna uppges ingen succession.

Både parametern marktyp och parametern succession bedöms sedan samordnat
under karteringen (figur 5).

Figur 3. Karteringen av marktyp och succession kombineras till åtta olika kategorier –
till så kallade mark-vegetationstyper. Observera att även markkategorierna
ruderatmark och igenväxningsmark ingår i bedömningen.

Olika kombinationer av marktyp och succession har olika karaktärer (Fel!
Hittar inte referenskälla.).

Tabell 5. Utmärkande markkvaliteter och artsammansättning för de åtta kategorier
som skapas när marktyp och succession kombineras. I tabellen är kategorierna
fördelade efter markkategori.

Mark-vegetationstyp Utmärkande kvaliteter och
artsammansättning

Sandig
ruderat-
mark

Sandigt och nystört
Se även
Figur 4.

Barmark >80 %. Förekomst av arter som
kräver bar jord eller sand som knytling
och sandnarv.
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Mark-vegetationstyp Utmärkande kvaliteter och
artsammansättning

Sandigt och tidig
succession.
Se även Figur 5.

Barmark >20 %. Vegetationen bildar
ingen sammanhängande svål.
Vegetationen karakteriseras av
värmekrävande örter som harklöver,
käringtand, blåeld, strimsporre,
sötväpplingar, sandvita, gråbinka och
fetknoppar.

Sandigt och
mellansuccession
(Sm). Se även
Figur 6.

Barmark >5 %. Vegetationen bildar bitvis
sammanhängande svål. Inslag av
igenväxningsarter. Vegetationen
karakteriseras av värmekrävande örter
som fårsvingel, tuvtåtel, renfana,
stormåra, åkervädd och kråkvicker.

Grusig
ruderat-
mark

Grusig tidig-, eller
mellansuccession
(G).  Se även Figur
8.

Grus. Tydliga öppna grusiga ytor.
Vegetationen är varierad med
karakteriseras ofta av följande lavar,
mossor, gräs, högörter såsom renfana,
kråkvicker och tistlar.

Jordig
ruderat-
mark

Jordig nystörd,
tidig-, eller
mellansuccession
(J)

Jord. Tydliga öppna ytor med jord.
Floran varierar men karakteriseras av
högresta-, näringsgynnade- och högresta
arter som till exempel parksallat, tistlar,
mårväxter och gräs.

Igen-
växnings-
mark

Sandigt och sen
succession (Ss)
Se även Figur 8.

Sammanhängande rotfilt. Inga öppna
sandytor finns. Örtflora saknas eller är
kraftigt försämrad på grund av
igenväxning.

Grusigt och sen
succession (Gs).
Se även Figur 8.

Sammanhängande rotfilt. Inga öppna
grusytor finns. Örtflora saknas eller är
kraftigt försämrad på grund av
igenväxning.

Jordigt och sen
succession (Js)

Sammanhängande rotfilt. Inga öppna
jordytor finns. Örtflora saknas eller är
kraftigt försämrad på grund av
igenväxningen.

Hård-
gjorda
ytor

Vegetationsfritt (-) Exempel på ytor av det här slaget är
spårområdet, asfalterade ytor,
betongbelagda ytor och byggnader.

För varje enskild ruderatmarksyta (övrig ruderatmarksyta eller speciell
ruderatmarksyta) eller igenväxningsyta som identifieras och markeras på kartan
registreras förutom fördelningen av mark-vegetationstyper inom ytan också:

· Täckningsgrad av buskage (%)
· Täckningsgrad av problemarter (art, %)



20

· En övergripande beskrivning

Andelen buskage anges som den andel i procent som är täkt av buskage i den
avgränsade ytan. Andelen ska avspegla hur stor del av ytan som rakt uppifrån är
beskuggat av buskage under vegetationsperioden. Andelen probelemarter
registreras också som en andel av ytan för varje område som registreras. Alla
problemarter med en betydande förekomst, bestånd, registreras och tilldelas en
andel av ytan.

En kortfattad beskrivning ska skrivas om stationsområdets olika ruderatmarker
(speciell ruderatmark eller övrig ruderatmark) och igenväxningsytor som
övergripande förmedlar för läsaren hur ruderatmarkerna eller
igenväxningsmarkerna ser ut, med några meningar om den övergripande
karaktären. Finns problemarter inom någon av ytorna ska det beskrivas var
(jämt utspridda eller koncentrerade i söder/norr?), liksom om buskar eller sly
börjar ta över någon del av ruderatmarken/ruderatmarkerna. Om hela
stationsområdet klassas till klass 5 ska även arterna beskrivas översiktligt
(eftersom ingen vegetationskartering görs vid stationsområden som får klass 5).

I samband med att fältprotokoll 1 fylls i justeras vid behov den markerade
ekologiska ytan på kartan.
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Figur 4. Mark-vegetationstyp sandigt och nystört (Sn). Här växer till exempel knytling
och sandnarv och andelen öppen sand är > 80 %.

Figur 5. Mark-vegetationstyp sandigt och tidig succession (St). Här växer en varierad
örtflora som till exempel kan karakteriseras av strimsporre och sandvita. Andel öppen
sand är >20 %.
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Figur 6. Mark-vegetationstyp sandigt och mellansuccession (Sm). Vegetationen bildar
bitvis sammanhängande svål. Inslag av igenväxningsarter. Typiska arter är till
exempel renfana, åkervädd, kråkvicker och sommargyllen. Andel öppen sand är > 5 %.

Figur 7. Mark-vegetationstyp grusig ruderatmark (G) har tydliga fläckar med öppen
grusmark. Vegetationen karakteriseras av ruderatmarksarter, som till exempel
knytling eller mossor och lavar.



23

Figur 8. Igenväxningsmark karakteriseras av kraftig förbuskning (till höger) eller tät
grässvål (till vänster). Tumregeln är att igenväxningen ska ha decimerat den örtflora
som tidigare dominerade det öppna området.
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5.2 Fältprotokoll 2: Registrera utvalda habitat
Ett antal utvalda habitat (Tabell 6) ska registreras under fältbesöket. De utvalda
habitaterna är framtagna för att ringa in de naturvärden som är kopplade till
höga naturvärden på järnvägsmiljöer. De habitat som finns är framtagna för att
fungera som paraplyhabitat för arter inom grupperna växter, gaddsteklar,
skalbaggar, stritar och fjärilar.  Miljöerna utgör livsmiljö för en eller flera arter
som är ovanliga och kopplade till ruderatmarker i järnvägsmiljöer. Flera av
biotoperna omfattar hotade arter som finns på rödlistan (Gärdenfors 2010) och
förekommer i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. De utvalda
habitaternabestår av en eller flera växtarter som växer i en viss miljö och i en
minsta kvantitet, så att förutsättningar skapas för en eller flera arter som är
kopplade till denna växt, vanligen genom ett värdväxtförhållande.
För varje utvald habitat registreras om habitaterna återfanns (Ja/Nej). För de
habitat som hittas använder man textfältet för att beskriva habitati ord.
Textfältet kan exempelvis ta upp följande:

o Beskrivande text om den utvalda habitatens kvalitet och yta.
o Eventuella värdväxters antal.
o Miljöparametrar som mikroklimat.
o Finns någon/några av de kopplade arterna?

Påträffade utvalda habitat ska fotodokumenteras.



Tabell 6. Lista med utvalda habitat som särskilt eftersöks.

Utvald biotop Exempelarter Värdväxt Biotopkomponent

Blåeld i stor
mängd

Blåeldskäckmal,
blåeldsorgmal, gråkantad
sorgmal, strävbladsäckmal

Blåeld Stor mängd blåeld (> 500 st. stänglar) på grusig mark gärna i slänter eller
på andra sätt solvarma platser med särskilt varmt mikroklimat. Blåeld är
också en viktig pollen- och nektarväxt för solitärbin.

Blåklockor på
varma platser
och med sand

Ängssolbi, blåklocksbi Blåklockor Solvarma sandiga miljöer med > 1 500 klockor av främst liten blåklocka.
Blåklockorna bör växa tätt men kan finnas inom olika områden inom
stationsområdet. Sanden används som boplatser av specialiserade arter.

Getväppling Väpplingsandbi, mindre
blåvinge, getväpplingsäckmal

Getväppling Stora bestånd av getväppling, i de fall getväppling finns på sandigt eller
grusigt underlag är det dessutom aktuellt för väpplingsandbiet. Det ska
finnas totalt inom stationsområdet > 200 m2 med getväppling som
blommar. Getväppling växer normalt som en täckande matta och
underlättar uppskattningen av täckningsyta (se foto nedan). Getväppling
som växer i mindre ruggar adderas för att uppskatta stationsområdets
totala kvantitet av värdväxten.

Gråbinka i
varma miljöer

Gråbinkesäckmal Gråbinka Stora mattor med gråbinka på sandigt underlag. Det bör finnas >10 000
blommande gråbinka i täta bestånd.

Resedaäng Resedabi Resedor Mycket varma sandiga eller grusiga platser med stor tillgång på färgreseda
eller gulreseda. Resedabin kan leva på små mängder av värdväxten. Dock
bör det finnas > 100 blommande plantor av reseda.

Solbelyst
knytling

Knytlingsäckmal Knytling Stor kvantitet knytling. Totalt inom stationsområdet bör motsvarande > 4
m2 finnas på platser med god solinstrålning. Knytling växer ofta i glesa
bestånd med gott om blottor mellan plantorna av knytling. För att komma
upp till ca 4 m2 bör vanligtvis ca 20 m2 finnas med glest bevuxen knytling.
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Utvald biotop Exempelarter Värdväxt Biotopkomponent

Solitära
rosbuskar i
varm miljö

Dvärgstriten Fieberiella
septentrionalis, nyponsandbi

Rosväxter Solitära rosbuskar på sandig eller grusig mark i mycket varma och
vindskyddade miljöer. Enstaka buskar i öppna marker är inte aktuella.
Rosbuskarna bör finnas i glesa bryn, i slänter, vid byggnader eller på annat
sätt vara skyddade.

Stora sandytor
med
blomrikedom

Monkesolbi Blåmunkar En bred kategori för att fånga upp stora sandiga stationsmiljöer med gott
om nektar- och pollenrik örtflora. Sandytan > 2000 m2. Stationsmiljön
kan vara stora sandytor som präglas av blåmunkar och bildar då ofta en
stäppartad torräng, kan präglas av sandvita, låsbräken, blodnäva, backtrav
eller andra i stor mängd ovanliga arter. Om du hittar en stor sandyta med
hög blomrikedom, var noga med att dokumentera art och mängd av
örtfloran.

Ruderatmark
med
strimsporre

Kullerglansbaggen
Brachyopterolus puliicarius

Strimsporre Stor kvantitet av strimsporre, > 10 000 stänglar. Kontinuitet av
strimsporre är viktigt men denna parameter är svår att se i fält.
Strimsporre kan antingen växa glest över stora områden, eller i täta
bestånd i någon del av stationsområdet.

Torräng med
fibblematta

Fallbaggar Cryptocephalus Flera örter Torra marker med mattor av fibblor, främst höstfibbla, rotfibbla eller
stångfibblor på varma platser med sandigt underlag. Fibblorna bör täcka >
100 m2. Fallbaggar sitter ofta i fibbleblommorna och är metalliskt grön-
eller blåglänsande, ca 4-8 mm. I Sverige finns ca 30 arter av fallbaggar.

Trumgräshoppa
– förekomst av
arten

Trumgräshoppa Flera örter
och buskar

Stationsområden i fasen mellan torrbackar och igenväxning. De mest
attraktiva områdena är ofta i slänter eller bryn. Hanen spelar på
karakteristiskt sätt i augusti. Förekomst av trumgräshoppa ska finnas eller
ha funnits i stationsområdet för att vara biotop. Tidigare förekomster
säkerställs av fjärrbedömningen.
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Utvald biotop Exempelarter Värdväxt Biotopkomponent

Äng med vialer
& vickrar

Vialtapetserarbi, långhornsbi,
trätapetserarbi, liten
bastardsvärmare, allmän
bastardsvärmare,
smalsprötad bastardsvärmare

Ärtväxter Stor kvantitet av gulvial, skogsvicker och andra vialer och vickrar. Ett
typiskt ärtväxtrikt ängsparti i denna utvalda biotop ska överstiga 25 m2.
Glesare ärtväxtrika gräsmarker måste uppnå 100 m2. Stående eller
liggande död ved i närheten gynnar trätapetserarbiet och ska noteras.

Kalkklippor Växter, främst kryptogamer,
knutna till kalkrika klippor

Värde-
element på
kalkrika
klippor

Klippor på kalkrik bergart är en ovanlig företeelse i landskapet, men
påträffas vid ett antal stationsmiljöer. Tack vare kontinuerlig hävd av
stationsområdet har dessa en lång kontinuitet av solbelysta stenpartier.
Den utvalda biotopen måste säkerställas med en flera arter som är knutna
till solbelysta kalkrika klippor.



Figur 10. Blåeld i stor mängd. Blåeld bildar
ett viktigt habitat som skapar
förutsättningar för en rad sällsynta
insekter.

Figur 11. Getväppling tillsammans med sand. Getväppling i stora mängder på platser
med god tillgång till öppna sandytor är ett habitat för sällsynta insektsarter som
väpplingsandbi, mindre blåvinge och getväpplingsäckmal.

Figur 9. Blåklockor på varma platser
och med sand. Främst liten blåklocka
bildar ibland stora bestånd i
järnvägsmiljö. I kombination med
solvarma platser, sand och
kontinuitet är detta ett habitat för en
rad sällsynta specialiserade steklar
som samlar pollen från blåklockor.
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Figur 12. Gråbinka i varma miljöer. Gråbinka är allmän i järnvägsmiljö men bildar
sällan stora bestånd. Gråbinkesäckmalen och en rad andra specialiserade fjärilar
finns i på sandiga väldränerade marker med god tillgång av värdväxten gråbinka.

Figur 14. Resedaäng är ovanligt i
järnvägsmiljö. God tillgång på
resedor på varma platser med sand
eller fint grus är en förutsättning för
det ovanliga resedabiet.

Figur 13. Solbelyst knytling finns på
många järnvägsstationer. På platser
med särskilt stora mängder av
knytling, varmt mikroklimat och god
tillgång på vindskyddade platser med
knytling finns förutsättningar för
knytlingsäckmal.
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Figur 16. Solitära rosbuskar i varm
miljö. Rosbuskar som står varmt och
soligt bildar ett värdeelement för flera
ovanliga insekter, till exempel sällsynta
stritarter.

Figur 17. Ruderatmark med strimsporre. Strimsporre är mycket spridd i
järnvägsmiljö. På platser med stor mängd av strimsporre och lång kontinuitet finns
förutsättningar för specialiserade skalbaggsarter.

Figur 15. Stäppartad torräng finns på
järnvägsstationer som är särskilt
värmepräglade och som har utvecklat
en stäppartad torrängsvegetation,
ofta präglad av blåmunkar.
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Figur 18. Torräng med fibblematta. Fibblor är en värdväxt som i varma miljöer och i
täta bestånd ger näring åt en rad specialiserade insektsarter av skalbaggar, steklar,
fjärilar och stritar.

Figur 19. Trumgräshoppa. Bilden visar trafikplats Kroppan längs den numera
nedlagda svanskogsbanan i Dalsland. Lokalen har haft fynd av trumgräshoppa och
har nyligen restaurerats för att stärka habitatet.
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Figur 20. Äng med vialer & vickrar. I kanterna precis nära spårområdet finns ofta
hävdade marker. Ibland domineras dessa av vialer och vickrar och skapar därmed en
utmärkt födobas för ett brett spektrum av insekter bland fjärilarna, steklarna,
skalbaggarna och stritarna.
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5.3 Fältprotokoll 3. Övriga tillägg
I övriga tillägg ska en övergripande text om stationen nedtecknas, men här finns
också plats att skriva ned naturvärdeskomponenter som bidrar med
naturvärden i stationsområdet och som inte noteras på någon annan plats i
fältprotokollet, exempelvis höga naturvärden som är kopplade till:

· Trädskikt kan beskrivas med trädslag, om träden är solitära, står i rader
(allé) eller gruppställda. I den beskrivande texten anges gärna karaktärer
som högrest eller spärrgrenig, och uppskattade brösthöjdsdiametrar.
Hyser träden speciella karaktärer som inslag av ihåligheter, döda grova
grenar eller är helt eller delvis döda så kan detta också anges.

· Buskskikt: Buskskiktet beskrivs utifrån sammansättning av arter och
omfattning samt utbredning av naturvårdsintressanta buskar.

· Fältskikt: exempelvis kan den övergripande bilden beskrivas.
Dominerande vegetationstyper, dominerande växttyper som till exempel
skuggtåliga, näringsgynnade, torrängsvegetation m.m.

· Bottenskiktet: Påträffade förekomster av naturvårdsintressanta mossor
och lavar kan kommenteras.

· Markskiktet: Markunderlaget nämns och värdefull information om
sandens storlek, förekomst och struktur kan ges här.

Naturvärden som är kopplade till strukturer som ligger utanför stationsområdet
kan nämnas här, omkringliggande strukturer och miljöer, som exempelvis
parkmiljöer eller närliggande grustag kan nämnas här. Övriga parametrar att
beskriva kan exempelvis vara information från artportalen, eller om ovanliga
fåglar häckar i närheten.

5.4 Fältprotokoll 4: Naturvärdesklassning av hela stationsområdet
Varje stationsområde ska tilldelas en naturvärdesklass mellan 1 och 5. Många
stationsområden är en mosaik av marker som spänner över olika
naturvärdeklassningar men stationsområdet ska klassas i sin helhet. Det är med
andra ord helheten av stationen som avgör dessa värde. Det innebär till exempel
att hela stationsområdet får en hög klass om ett delområde har en speciell
ruderatmark, även om stationsområdet i sin helhet består till största delen av
igenväxningsmark. Det går inte att inventera en del av stationen utan hela måste
inventeras.

I fältprotokollet finns en yta avsatt där inventeraren kan fylla i en motiverande
text för klassningen. I denna text ska det tydligt framgå vilka utvalda habitat,
strukturer och/eller arter som ligger till grund för den klass som
stationsområdet tilldelats. I fältprotokollet finns också en lista över vilka
huvudsakliga höga värden som förekommer i stationsmiljöer: botaniska,
zoologiska och strukturbaserade. I samband med bedömningen ska de
förtryckta värdena som är aktuella ringas in på fältprotokollet. Om
stationsområdet med enkla medel få förhöjt naturvärde kan det anges med en
markering i den rutan.
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Tabell 7. Klassning av naturvärden. Klass 1-3 räknas till artrika järnvägsmiljöer.

Naturvärdesklass Definition Innebörd

1. Högsta
naturvärde

Artrik järnvägsmiljö med
mycket höga naturvärden.
Stationsområde med
solexponerad sandmark. Riklig
förekomst av flera utpekade
habitat med järnvägsorganismer
med god status. Andra
järnvägsorganismer förekommer
också. Rödlistade arter kopplade
till järnvägsmiljö finns och det
finns många naturvårdsarter.
Mycket riklig förekomst av
substratväxter. Det kan finnas
välutvecklad friskängsvegetation
eller stor areal öppen sand.
Förekomst av flera värdeelement
så som vittrad betong- och
stenkonstruktion, kulturved av
hög kvalitet, naturvärdesträd,
nektarproducerande träd och
buskar, vät, sandblotta, bokoloni
för steklar samt klippor i öppen
miljö.

Varje enskilt
stationsområde med denna
naturvärdesklass bedöms
vara av särskild betydelse
för att upprätthålla
biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

2. Högt naturvärde Artrik järnvägsmiljö med höga
naturvärden. Järnvägsmiljö med
solexponerad sandmark eller
med annan ruderatmark.
Förekomst av flera utpekade
habitat med
järnvägsorganismer. Övriga
järnvägsorganismer kan
förekomma. Rödlistade arter
kopplade till järnvägsmiljö finns
eller förväntas finnas. Det finns
flera naturvårdsarter. Riklig
förekomst av substratväxter. Det
kan finnas välutvecklad
friskängsvegetation eller stor
areal öppen sand.  Förekomst av
flera värdeelement så som
vittrad betong- och
stenkonstruktion, kulturved av
hög kvalitet, naturvärdesträd,
nektarproducerande träd och
buskar, vät, sandblotta, bokoloni
för steklar samt klippor i öppen
miljö.

Varje enskilt
stationsområde med denna
naturvärdesklass bedöms
vara av särskild betydelse
för att upprätthålla
biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
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3. Påtagligt
naturvärde

Artrik järnvägsmiljö med
solexponerad sandmark eller
med annan ruderatmark.
Förekomst av en eller flera
utpekade habitat med
järnvägsorganismer.  Övriga
järnvägsorganismer kan
förekomma. Rödlistade arter
kopplade till järnvägsmiljön kan
finnas. Det kan finnas
naturvårdsarter. Måttlig
förekomst av substratväxter. Det
finnas friskängsvegetation eller
måttlig areal öppen sand.
Enstaka förekomst av
värdeelement finns, så som
vittrad betong- och
stenkonstruktion, kulturved av
hög kvalitet, naturvärdesträd,
nektarproducerande träd och
buskar, vät, sandblotta, bokoloni
för steklar samt klippor i öppen
miljö.

Varje enskilt
stationsområde av en viss
naturtyp i denna
naturvärdesklass 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.

4. Visst naturvärde Järnvägsmiljö där miljön har
viss förutsättning för
järnvägsorganismer, men som
till största del saknar dessa
förutsättningar. Här saknas
utpekade habitat. Begränsad
förekomst av ruderatmarker kan
förekomma. Det finns enstaka
eller obetydlig förekomst av
naturvårdsarter. Rödlistade
arter saknas. Kärlväxtfloran är
artrik men har en låg mängd
viktiga substratväxter. Det
saknas välutvecklad
ängsvegetation och finns låg
andel öppen sand eller ingen
alls. Järnvägsmiljön kan ha vissa
värdeelement, men i regel
saknas dessa.

Varje enskilt
stationsområde av en viss
naturtyp i denna
naturvärdesklass behöver
inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk
mångfald på regional,
nationell eller global nivå,
men det är av betydelse att
den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir
större samt att deras
ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.
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5. Lågt naturvärde Järnvägsmiljö där miljön saknar
förutsättningar för
järnvägsorganismer.
Järnvägsmiljön saknar utpekade
habitat och saknar även sand-
och ruderatmark. Det saknas
värdeelement och viktiga
substratväxter. Miljön saknar
förutsättningar för ansvarsarter.
Kärlväxtfloran består av
trivialflora. Det finns ingen
förekomst av naturvårdsarter.
Rödlistade arter saknas.
Biotopkvaliteter saknas eller är
av negativ betydelse för
biologisk mångfald exempelvis
genom stor förekomst av
problemarter.

Varje enskilt område av en
viss naturtyp i denna
naturvärdesklass behöver
inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk
mångfald på regional,
nationell eller global nivå,
det är inte av betydelse att
den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir
större eller att deras
ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.

5.4.1 Exempel på högsta och högt naturvärde

Nedan finns några exempel på naturvärden som förekommer på
stationsområden inom klasserna högt och högsta naturvärde:

· Flera utvalda habitat.
· Habitat för rödlistade arter i någon av hotkategorierna enligt den

gällande nationella rödlistan. Habitaten ska vara tydligt kopplade till
järnvägsmiljön. Hotkategorierna omfattar DD (okänt hot), VU (sårbar),
EN (starkt hotad) och CR (akut hotad).

· Fynd av hotade rödlistade arter vars habitat är kopplad till
järnvägsmiljön.

· Habitat eller fynd för en art som finns med inom något av
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter.

· Flera sällsynta växtarter som är typiska för ruderatmarker.
· Välutvecklad ängsvegetation.
· Stor yta, >100 m2, med nyligen störd sandig mark-vegetationstyp som

tydligt koloniseras av en artrik flora och fauna.
· Naturvärdesträd av hög ålder, med håligheter eller på andra sätt

värdefulla.
· Klippmiljöer som är kalkhaltiga och öppna.
· Stora resurser av triviala kärlväxtarter, de som kallas för substratväxter i

inventeringssammanhang.
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5.4.2 Exempel på påtagligt naturvärde

Exempel på naturvärden som förekommer på stationsområden inom klassen
påtagligt naturvärde:

· Ett eller flera utvalda habitat.
· Sandig ruderatmark med gles vegetation.
· Medelmåttig blomrikedom.
· Medelmåttig förekomst av värdeelement eller flera värdeelement som

har potential att utvecklas efter restaurering.
· Naturvärdesträd eller andra övriga naturvärden.
· Stationsområdet bildar en länk till andra artrika järnvägsmiljöer och är

därför värdefull ur ett naturvårdsperspektiv.
· Stationsområdet bildar en länk till artrika miljöer utanför

järnvägsområdet och är därför viktigt att utveckla.

5.4.3 Exempel på klassen visst naturvärde

För stationsområden som klassas till visst naturvärde gäller att dessa saknar
utpekade habitat, har få naturvärden kopplade till strukturer, substratväxter
eller mark-vegetationstyper. Det kan finnas vissa järnvägstypiska arter och/eller
någon enstaka naturvårdsintressant art, men i liten omfattning. Det finns låga
förutsättningar för artrika miljöer. Miljön kan också anses vara för överväxt av
problemarter för att kunna restaureras och hysa stor artvariation.

5.4.4 Exempel på klassen lågt naturvärde

Lågt naturvärde används exempelvis för stationsområden med hårdgjorda
besprutade grusade ytor, tunnlar och andra områden som saknar
förutsättningar för artrika miljöer. Denna klass används dels för
stationsområden som redan i fjärranalysen har utgått och inte behöver besökas i
fält och dels för de stationsområden som besökts, men som utgått efter
fältbesöket.

5.4.5 Exempel på stationsområden klass 2-5

5.4.4.1 Högt naturvärde, klass 2 – Brunflo
Brunflo stationsområde har klassats som högt naturvärde (klass 2). Hela
stationsområdet är speciell ruderatmark. Rikligt med spännande arter i
kombination med en del sand och fint grus. Brunflo uppvisade under
fältinventeringen flera utvalda biotoper, blåklockor på varma platser med sand
(två faktorer som tillsammans utgör habitatet för specialiserade vildbin på
blåklockor), stora sandytor med blomrikedom och äng med vialer och vicker.
Brunflo är artrikt gällande växter och har stora populationer av flera
järnvägsarter, med rikligt av getväppling, bockrot och liten blåklocka. Dessutom
flera sällsynta arter som vanlig backruta, bangyllen, fjällvedel, grusviva,
månlåsbräken (NT), småsporre, ängsgentiana och ett flertal kulturväxter som
videkornell, krollilja och akleja påträffades. Kalkstensmur med Xanthoria
elegans och Encalypta streptocarpa, och syrensnår med rik epifytflora. Två
inaktiva spår på östra sidan med kalkstensmuren intill håller på att växa igen
med sly. Tall, sälg, Salix, gran, syren, hägg finns i stationsområdet.
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5.4.4.1 Påtagligt naturvärde, klass 3 - Repbäcken
Repbäcken stationsområde norr om Borlänge har klassats till påtagligt
naturvärde (klass 3). Repbäcken uppvisade under fältinventeringen flera utvalda
biotoper, exempelvis växte knytling i stor mängd och i olika mikrohabitat. Här
finns också liten blåklocka och sand i stor mängd – två faktorer som
tillsammans utgör habitatet för specialiserade vildbin på blåklockor. Marken vid
Repbäcken består till stor del av sand och fint grus. Vid Repbäcken finns gott om
sidoytor som används för upplag och parkering. Brynen till stationsområdet är
flerskiktade och torrmarken präglas av hög artrikedom av en rad viktiga nektar-
och pollenresurser som åkervädd, gulvial, kråkvicker, liten blåklocka och
renfana.

Figur 21. Repbäcken utanför Borlänge har klassats som påtagligt naturvärde, klass 3.
Här finns flera utvalda biotoper och gott om strukturer.

5.4.4.2 Påtagligt naturvärde, klass 3 - Morshyttan
Stationsområdet vid Morshyttan längs sträckan Avesta-Krylbo – Storvik präglas
av blomrika marker på väldränerad sandig och grusig mark. Området är artrikt
med mycket god förekomst av getväppling, prästkrage, renfana, smultron och
ängsklocka. En speciell ruderatmarksyta utgörs av det utvalda habitatet
Getväppling tillsammans med sand. Här finns även förutsättningar för
knytlingsäckmal, mindre blåvinge, bastardsvärmare, sandjägare och fallbaggar.
Rockentrav är en särpräglad torrmarksindikator som också finns på
stationsområdet.

5.4.4.3 Påtagligt naturvärde, klass 3 - Björbo
Stationsområdet i Björbo är stort och det finns gott om sandfläckar. Floran
karakteriseras av mycket god tillgång på getväppling, käringtand, vit sötväppling
och andra nektar- och pollenrika ärtväxter. Getväppling tillsammans med sand
utgör ett utvalt habitat. Här finns också liten blåklocka och knytling.
Stationsområdet hyser också de rödlistade arterna riddarsporre Consolida
regalis som tidigare har noterats, den är klassad som nära hotad (NT) i den
senaste rödlistan (Gärdenfors 2010).
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Figur 224. Björbo stationsområde har klassats till påtagligt naturvärde. Här finns
mycket god tillgång på getväppling och liten blåklocka, öppen sand på stora delar av
området och en art som är klassad som nära hotad i rödlistan.

5.4.4.4 Visst naturvärde, klass 4 - Simeå
Simeå stationsområde längs sträckan Ljusdal-Bollnäs har tilldelats klassen visst
naturvärde. Stationsområdet är av begränsad storlek och saknar möjligheter för
lastning och lossning av gods och saknar också av- och påstignings möjligheter
för passagerare. I dag används stationsområdet som en mötesplats på den
enkelspåriga järnvägssträckan. Stationsområdet bär ändå tydliga spår av ett
aktivt stationsområde, även om inget stationshus finns bevarat. Stationsområdet
har en medelmåttig förekomst av nektar- och pollenrika växter, det finns också
sand, men bara i mycket begränsad förekomst. Ingen hotad art har funnits ha
sitt habitat inom stationsområdet och stationsområdet hyser inga särskilda
förutsättningar vid jämförelse med landskapet i övrigt. Inga utvalda habitat
fanns.
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Figur 23. Simeå är ett stationsområde som klassats som visst naturvärde. Här finns
begränsat med sand och en medelmåttig förekomst av nektar- och pollenväxter.
Stationsområdets yta är liten.

5.4.4.5 Lågt naturvärde, klass 5 – Tobo
Tobo stationsområde saknar förekomst av sand, naturvärdesträd, gles
vegetation, och nektar- och pollenrika växter. Stationsområdet saknar
förutsättningar att utveckla strukturer eller habitat som är av högt naturvärde.
Stationsområdet klassas därför till den lägsta klassen som är lågt naturvärde.

Figur 24. Tobo stationsområde saknar förutsättningar för högt naturvärde inom
överskådlig tid. Stationsområdet är anlagt under 1990-talet och har inte utvecklat en
torrmarkstypisk örtflora. Naturvärdesklassen bedöms som låg och den översiktliga
naturvärdesinventeringen utförs därför inte i sin helhet på Tobo.
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5.5 Fältprotokoll 5: Vegetationskartering
Karteringen av vegetationen på stationen görs om stationen bedöms ha en högre
klass än klass 5. Karteringen görs genom att fylla i artlistan i fältprotokollet.
Artlistan är framtagen för att få en representativ beskrivning av vegetationen
inom det inventerade området, det är alltså ingen totalartsinventering. I
artlistan finns arter med för att de beskriver markförhållandena, exempelvis
kalkförekomst och fuktighetsförhållanden. Andra arter finns med för att de är
särskilt frekventa i just järnvägsmiljön och några av dem är att betrakta som
botaniska rariteter. Alla arter och artgrupper som finns med i artlistan skall
eftersökas. Ytterligare naturvårdsintressanta arter som inte finns med i listan
ska läggas till artlistan. Det kan till exempel vara rödlistade-, hävdgynnade- eller
regionalt intressanta arter. För varje påträffad art ska antal eller uppskattad
täckningsgrad uppskattas, se vidare i stycke 5.5.2 nedan.

5.5.1 Substratväxter och tröskelvärden

Majoriteten av växtarterna som registreras på stationsområdena är viktiga som
substratväxter, eftersom de är föda för en rik och divers fauna som använder
nektar, pollen, växtsaft, rötter och vegetativa delar av växtarter. Kvantifieringen
av dessa växter görs för att veta hur viktig varje substratväxt är i varje område.
Insektsgeneralister kan dra nytta av växten om den endast förekommer i
enstaka exemplar. Insektsspecialister däremot är beroende av att vissa arter
eller artgrupper förekommer rikligt och har en kritisk minsta tröskelnivå av
värdväxten. En generell tröskelnivå för de i inventeringen noterade
substratväxterna finns därför med i fältprotokollet. Tröskelvärdet syftar till att
signalera statusen för varje substratväxt. Det saknas ekologisk kunskap för att
kunna ta fram statistiskt säkerställda tröskelvärden för alla arter. Dessutom har
varje enskild insektsart sin egen tröskelnivå för varje substratväxt. Därför har
tröskelvärde baserat på tidigare erfarenhet från järnvägsmiljöer, blommornas
storlek och pollenproduktion tagits med som en riktlinje för att underlätta för
naturvårdstänket hos inventeraren. Dessa trödkelvärden är riktlinjer och kan
komma att justeras när bättre kunskap framkommer.

5.5.2 Vad ska fyllas i på fältprotokollet?

Kvantifieringen av växter görs i antal eller yttäckning. Antal registreras i stycken
blommande, överblommade eller under säsongen förväntat blommande stänglar
av växtarten i fråga. Yttäckningen mäts i m2 blommande, överblommade eller
under säsongen förväntat blommande stänglar av växtarten i fråga. I listan i
fältprotokollet finns indikerat om antal eller yttäckning ska registreras för
respektive art. Om man fyller i en art som inte är med i fältprotokoll 5 så anger
man alltid antal. Kvantifieringen ska dels ske för hela stationsområdet (den
totala mängden inom hela den ekologiska ytan) och dels ske för
ruderatmarksdelen. I de fall stationsområdet har flera ruderatmarker så
summerar man först ihop dessa och fyller i kvantiteten för den totala
ruderatmarksytan.  Därför går det i databasen att se hur stor andel av en
växtpopulation som växer inom någon av de ytor som är klassade som
ruderatmarkytan. För artgrupper och släkten finns de vanligare arterna
förtryckta i kommentarsfältet, och där ska förekommande arter markeras med
en ring runt namnet (eller tillägg av ovanligare arter). I slutet av listan finns
några mossor och lavar. Några av dem är kalkgynnade arter som är viktiga
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miljöindikatorer. Där finns även två lavsläkten: filtlavar Peltigera spp. och
renlavar/bägarlavar m.fl. Cladonia spp. Dessa grupper är ofta yttäckande i mer
eller mindre permanent exponerade marker och därför indikatorer för
kontinuitet i hävd. För gruppen renlavar/bägarlavar ska man vid inventeringen
uppskatta antalet arter i släktet på stationen och ringa in det intervallet. I fältet
kommentar anges även vid behov synpunkter för enskilda arter, till exempel
koordinater för observationen, eller i vilket delområde ovanligare arter
förekommer. Alla rödlistade arter i kommentarsfältet i fältprotokoll 5 ska
noteras med koordinat.

5.5.3 Botaniska indikatorarter

Om inventeraren märker att området är kalkpåverkat (fler än ungefär tio
kalkgynnade arter bör då finnas) så noterar man det i summeringen i
fältprotokoll 1. Här nedan finns två listor (baserad på tabeller i boken "Om
hävden upphör" av Ekstam & Forshed, 1997 Naturvårdsverket) med
kalkindikatorer och med kalkskyende arter. Många av dessa sammanfaller med
arterna i den botaniska listan och noteras där. Kalkförekomsten bedöms för hela
stationsområdet, inte delområden. Fynd av kalkgynnade eller kalkskyende arter
ska fyllas i fältprotokoll 5 i vegetationskartering där de flesta av dessa arter finns
förtryckta.

Tabell 8. Kalkgynnade arter. Denna tabell används för att inventeraren ska få en bild
av växtsamhällets koppling till kalkhaltigt underlag.
Svenskt namn Vetenskapligt namn
Axveronika Veronica spicata
Backglim Silene nutans
Backklöver Trifolium montanum
Backruta Thalictrum simplex
Backsmultron Fragaria viridis
Backsmörblomma Ranunculus polyanthemos
Blodnäva Geranium sanguineum
Blåsippa Hepatica nobilis
Brudbröd Filipendula vulgaris
Darrgräs Briza media
Flentimotej Phleum phleoides
Fältmalört Artemisia campestris
Fältsippa Pulsatilla pratensis
Fältvädd Scabiosa columbaria
Färgmåra Asperula tinctoria
Getapel Rhamnus cathartica
Getväppling Anthyllis vulneraria
Grusbräcka Saxifraga tridactylites
Grusslok Melica ciliata
Grusviva Androsace septentrionalis
Gullviva Primula veris
Hagtornar Crataegus sp.
Klasefibbla Crepis praemorsa
Knölsmörblomma Ranunculus bulbosus
Korskovall Melampyrum cristatum
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Svenskt namn Vetenskapligt namn
Krissla Inula salicina
Majviva Primula farinosa
Puktörne Ononis spinosa ssp. maritima
Revfingerört Potentilla reptans
Rosettjungfrulin Polygala amarella
Rödklint Centaurea jacea
Rödkämpar Plantago media
Slån Prunus spinosa
Småfingerört Potentilla tabernaemontani
Spåtistel Carlina vulgaris
Stallört Ononis spinosa ssp.arvensis
Stenkrassing Hornungia petraea
Säfferot Seseli libanotis
Toppjungfrulin Polygala comosa
Tulkört Vincetoxicum hirundinaria
Tvåblad Listera ovata
Vildlin Linum catharticum
Vitmåra Galium boreale
Vårfingerört Potentilla crantzii

Tabell 9. Kalkskyende arter. Denna tabell används för att inventeraren ska få en bild
av växtsamhällets koppling till kalkhaltigt underlag.
Svenskt namn Vetenskapligt namn
Backmåra Galium suecicum
Bergglim Silene rupestris
Bergsyra Rumex acetocella
Blåbär Vaccinium myrtillus
Blåmunkar Jasione montana
Blåsuga Ajuga pyramidalis
Gökärt Lathyrus linifolius
Harklöver Trifolium arvense
Knägräs Danthonia decumbens
Kråkbär Empetrum nigrum
Lingon Vaccinium vitis-idaea
Ljung Calluna vulgaris
Pors Myrica gale
Sandkrassing Teesdalia nudicaulis
Skogskovall Melampyrum sylvaticum
Skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum
Skogsstjärna Trientalis europaea
Slåttergubbe Arnica montana
Stagg Nardus stricta
Stenmåra Galium saxatile
Ängskovall Melampyrum pratense
Örnbräken Pteridium aquilinum
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Figur 25. På en del stationsområden har man lagt på kalkhaltigt grus, som här i
Ludvika. Det bidrar till en alldeles speciell flora med flera ovanliga mossor och lavar.
Stor klockmossa Encalypta streptocarpa (vänster) och kortbladig kalkmossa Tortella
inclinata (höger).
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5.6 Fältprotokoll 6: Registrering av värdeelement på stationsnivå
Nedan beskrivs alla värdeelement som ingår i fältprotokollet. Det finns en
översikt över vad som ska beskrivas (Tabell 10). Varje värdeelement ska läggas
in som en egen koordinat. Två träd som växer i stationsmiljön ska alltid
registreras som två separata koordinater.

Tabell 10. Värdeelement som registreras under fältarbetet. Koordinater ska alltid
anges som SWEREF99TM.

Värdeelement Koordinat Kommentar

Solitära träd och buskar Ange Ange beskrivning av art och
naturvärdestyp

Värdefulla växter och
svampar

Ange Ange beskrivning av art och
naturvärdestyp

Värdefulla insekter och
andra organismer

Ange Ange beskrivning av art och
naturvärdestyp

Värdefulla strukturer Ange Ange typ och naturvärde

Vät & övrig fuktmark Ange Ange typ och naturvärde

Värdefulla enskilda
sandpartier och
bokolonier

Ange Ange andel för insekter
grävbar sand (%) och
beskrivning

Buskskikt (med eller utan
naturvärde)

Ange Ange dominerande arter i
buskskiktet

5.6.1 Solitära träd och buskar

Fristående träd- och buskar kan vara värdeelement i och med att de är viktiga
för moss- och lavarter med höga naturvärden. Dessutom producerar många träd
och buskar nektar, pollen eller sav som används som föda av en rad
insektsgrupper som hör till ruderatmarken. I exponerad död ved av träd och
buskar finns ofta håligheter som är bostäder för en mängd arter av insekter.
Värdefulla träd och buskar registreras med art, koordinater (textfält).
Blommande och bärande träd och buskar utgör särskilt viktiga element i
landskapet. Deras funktion skapar habitat för många olika växter och djur.
Egenskaper hos träden som har betydelse för de organismer som är knutna till
dessa träd registreras.

Arbetsbeskrivning:
· Registrera art.
· Ange koordinater för trädets eller buskens placering. I de fall buskage

bedöms värdefulla tas en mittenkoordinat.
· I beskrivning skriv om trädet eller busken är skyddsvärd och beskriv

skyddsvärde eller särskild observation.
· Kryssa i om det är ett träd eller en buske.

Kriterier för registrering:
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· Alla ädellövträd (ek, alm, ask, lind, lönn och bok) med diameter vid
brösthöjd (dbh) > 30 cm.

· Alla övriga lövträd med dbh > 50 cm, särskilt solitära träd med vid
krona.

· Sälg- och videarter med dbh > 20 cm och/eller betydande nektar- och
pollenproduktion.

· Förekomst av särskilt skrovlig bark, ihåligheter eller döda grenar ökar
naturvärdet.

· Alla buskar eller buskage med höga naturvärden. Det kan röra sig om
enstaka buskar som står solbelyst och är viktiga för stationsområdets
fauna, eller av en ansamling buskar (buskage) som bildar en miljö med
höga naturvärden. Exempel på nektar- och pollenproducerande
buskarter är rosor, oxbär, hagtorn, fläderarter, slån, olvon, måbär,
harris, kaprifol, hallon, getapel, try, tibast, björnbär och havtorn. Andra
arter som hassel och kultiverade arter som skogskornell, videkornell,
syren, berberis och snöbär kan registreras om buskarna representerar
höga naturvärden.

Figur 26. Äldre lövträd som dessa lönnar i resterna av en allé i Krampen innehåller
höga naturvärden särskilt om träden är gamla, då förekommer ofta en artrik lavflora
och ihåligheter.
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Figur 27. En död ask i Alfta. Den grova stammen har beskurits så att den inte innebär
någon risk, men själva stammen har lämnats kvar så att många organismer, främst
insekter, kan fortsätta att hålla veden "levande" under lång tid.

5.6.2 Värdefulla växter och
svampar

I fältprotokoll 6 anges med
koordinat för växtplatser för
sällsynta eller på annat sätt
skyddsvärda populationer av
kärlväxter, mossor, lavar och
svampar. I botaniska artlistan
(fältprotokoll 5) finns arter som
ska registreras med koordinat
markerade med en bock.
Rödlistade och andra särskilt
skyddsvärda arter ska också
noteras med koordinat. Om en
sådan art förekommer spridd
inom inventeringsområdet
noteras bara de tre första
förekomsterna, men även med
en kommentar i beskrivande text
i fältprotokoll 3 (till exempel
spridd inom norra delen av
ruderatmarken).

Figur 28. Gulreseda är en ovanlig växt som
sällsynt påträffas i järnvägsmiljöer. Arten
indikerar kalkrika miljöer. Växtplatser för
gulreseda markeras genom
koordinatregistrering.
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5.6.3 Värdefulla insekter och andra organismer

I fältprotokoll 6 anges med koordinat för värdefulla insekter eller andra
värdefulla organismer som trumgräshoppa eller sandödla. Rödlistade och andra
särskilt skyddsvärda arter ska noteras med koordinat. Om en sådan art
förekommer spridd inom inventeringsområdet noteras bara de tre första
förekomsterna, men även med en kommentar i beskrivande text i fältprotokoll 3
(till exempel spridd inom norra delen av ruderatmarken).

5.6.4 Värdefulla strukturer

Ange koordinat och ange vilken typ av struktur som påträffas. Registreras med
strukturtyp (textfält), koordinater och material (textfält). Värdefulla strukturer
registreras med koordinater eller polygon och beskrivs kortfattat i textfält.
Material (trä/asfalt/betong/murbruk/etc.).

Tabell 11. Exempel på värdefulla strukturtyper i järnvägsmiljöer.

Strukturtyp Exempel

Sten- och
betongkonstruktioner

Perronger, murar, lastkajer, brunnslock,
jordkällare, byggnader.

Berg Klippor, berghällar, stora block.

Sydslänter Sandslänt, grusslänt, jordslänter med höga
naturvärden.

Kulturved Träbyggnader, stängselstolpar, vändskivor.

Upplag Träslipers, timmertravar, döda träd (stående
eller liggande), sandhögar, jordhögar.

Blomrikedom i
omgivande mark

Omgivande marker med hög blomrikedom.

Tillgång på Salix i
omgivande mark

Omgivande mark med tillgång till salix.

Grässvål Grässvål med naturvärde.

5.6.4.1 Värdefull struktur: Sten- och betongkonstruktioner

Perronger ger ofta utmärkt mikroklimat för värmekrävande flora och fauna. De
vanligaste perrongerna består av gjutna cementplattor eller murad sten. Äldre
perronger oavsett typ bildar ofta skrymslen som är gynnsamma boplatser för
insekter. Kallmurade perronger ger också värdefulla skrevor där mossor och
lavar kan etablera sig. Stenkonstruktioner med kalkrika bergarter eller skiffer är
alltid värdefulla. De med surare bergarter kan vara värdefulla, särskilt när de
eller deras fogmaterial vittrar sönder. Notera vittringsgrad för perronger i den
beskrivande texten.
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Figur 29. Vittrade brunnslock och andra betongkonstruktioner kan vara artrika
substrat för mossor och lavar.

Figur 30. I de nervittrade fogarna till denna kallmurade lastkaj i Mattmar växer flera
krävande mossor och lavar. Den kalkrika sanden som bildats i fogarna erbjuder fina
skrymslen för ovanliga arter som toffelmossor Aloina spp., klockmossor Encalypta spp.
och gelélavar Collema spp.

5.6.4.2  Värdefull struktur: Berg

Ett stort antal kärlväxter, mossor och lavar, växer på olika typer av stensubstrat.
Exponerade klippor, berghällar och större block bidrar med många småmiljöer
för dessa arter. I odlingslandskapet har denna typ av miljöer i stor utsträckning
vuxit igen under de senaste decennierna, men i järnvägsmiljön har de i större
utsträckning hållits kontinuerligt öppna under lång tid och därför är dessa
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miljöer ofta mycket artrika och värdefulla. Basiska bergarter, och i synnerhet
kalk, är särskilt värdefulla eftersom de är så sällsynta i landet. Klippor av
silikatrika eller andra sura bergarter är ett spritt fenomen längs många av
landets järnvägslinjer och på stationsområden. Sura bergarter ska registreras
endast om de har höga naturvärden, till exempel genom fynd av en hotad art
kopplad till den sura bergarten.

Figur 31. Klippor i järnvägsmiljön har ofta hållits öppna och exponerade under lång
tid. Därför är floran av kärlväxter, mossor och lavar ofta artrik och särpräglad på
sådana platser. Här är en klippa med den rödlistade kärlväxten fjällbrud Saxifraga
cotyledon NT i Storlien, där den växer tillsammans med flera sällsynta mossor och
lavar.

5.6.4.3 Värdefull struktur: Sydslänt

Solbelysta slänter (Figur 32) värms upp mer än plan mark och kan därför ge
utrymme åt en värmekrävande flora. Slänter med gles vegetation är ofta bra bo-
områden för insekter; sandiga slänter har ofta bokolonier av gaddsteklar. Om
slänten består av sand som är rinnig bildas inga kolonier och inga växter kan
heller etablera sig. En sydslänt behöver inte vara direktriktad mot syd utan kan
med en vinkel ansluta mot syd. En sydslänt viktig för till exempel
trumgräshoppa registreras under denna kategori. En sydslänt som också är en
viktig boplats för gaddsteklar registreras även som strukturen 5.6.7 Värdefulla
sandpartier och bokolonier. Sydslänten måste vara större än 4 m2, nå 0,5 m
över omgivande mark och bestå åtminstone delvis öppen sand, grus, eller jord
för att noteras. Hela eller delar av sydslänten ska vara ruderatmark.
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Figur 32. Sydslänt i järnvägsmiljö.

5.6.4.4  Värdefull struktur: Kulturved

Trä och ved med naturvärden i byggnader, staket, stängselstolpar, perronger och
liknande noteras. Alla obehandlade träkonstruktioner ska noteras eftersom det
är en sällsynthet. Kulturved som är behandlat kan också noteras, men då ska
impregnering ha gått ur och man ska se naturvärden, till exempel kläckhål.
Kulturved kan vara ett viktigt substrat för lavar, men också för vedlevande
insekter eller som bo-område för gaddsteklar som ofta bor i övergivna kläckhål
efter skalbaggar.

5.6.4.5  Värdefull struktur: Upplag

Inom stationsområden finns ofta material av många olika slag deponerade.
Ibland är det bara tillfälligt för omlastning, men i andra fall ligger materialet
kvar en längre tid. Virke som inte är impregnerat (både naturligt virke och
konstruktionsvirke som träslipers) fungerar som veddeponier. Dessa koloniseras
av diverse nedbrytande svampar och är omtyckta äggläggningsplatser för
insekter. Högar av jord eller sand är ofta redan efter en säsong omtyckta
boplatser för insekter och börjar även etableras av kärlväxter.



52

5.6.4.6 Värdefull struktur: Blomrikedom i omgivande mark

Den generella blomrikedomen är svår
att på ett objektivt sätt registrera. Här
registreras intrycket av blomrikedom i
den omgivande marken vilket är från
stationsområdets yttergräns och cirka
300 meter utanför. Det som är utom
synhåll tas inte med i bedömningen.
Registreringen bör ske av hög
blomrikedom:

· Obefintlig. Blomrikedom
saknas i det närmaste helt.

· Låg. Ett omgivande landskap
som är skött på så sätt så att
blomrikedomen är under
medelnivå, klippta gräsytor, få
ohävdade gräsmarksytor finns.

· Hög. I omgivningen finns
blomrika miljöer som kan vara
i trädgårdar, parker eller i
kantzoner inom
odlingslandskapet.

5.6.4.7 Värdefull struktur: Tillgång på Salix i omgivande mark

Registreringen sker genom att en av kategorierna registreras:
· Obefintlig
· Låg, (≤5 buskage)
· Hög, (>5 buskage)

Med ett buskage menas en eller flera individer av Salix som växer tätt samman
och är skilda från andra buskage med en öppen yta. För Salix är hanindivider av
särskild betydelse eftersom de, till skillnad från honindividerna, producerar
pollen. Hanindividerna producerar pollen mellan april och början av juni och är
därför lätta att skilja från honindividerna, men efter det är det svårt att på håll
könsbestämma Salix. I detta sammanhang görs ingen skillnad på han- eller
hontillhörighet. Endast individer som producerar hängen ska ta med i
beräkningen och dessa är som regel >2 meter höga och är ofta grövre än
10 centimeter i diameter strax ovanför marken. Tumregeln är att
igenväxningsbuskage av Salix aldrig ska räknas in i denna parameter.

5.6.4.8 Värdefull struktur: Grässvål

Grässvål med höga naturvärden, i de fall de förekommer, registreras separat
som en särskild växtpopulation. Så fort grässvålen blir helt tät och inte släpper
igenom några örter är den inte längre en värdefull grässvål. Denna hämmande
grässvål består vanligen endast av några få arter av bredbladiga arter av gräs,
som hundäxing eller knylhavre. En sådan hämmande grässvål ska registreras
som ett hot om de hotar höga värden på stationsområdet. Anledningen till att
grässvål som egen substratvariabel tas med är att en stor andel av stritarna och
dagfjärilarna lever på gräsarter under larvstadiet. Artrikedomen av stritar har i

Figur 33. Sandslänt vid Blomstermåla
stationsområde. Här finns bokolonier
av flera sällsynta arter av gaddsteklar.



53

tidigare undersökningar varit kopplade till blomrikedom, och kan förmodligen
kopplas starkare till denna variabel. Många skalbaggslarver använder sig också
av gräs som föda. En stor proportion av stritarna är särskilt specialiserade
gräsarter. Många strit-, dagfjärils- och skalbaggsarter kan däremot växla mellan
flera gräsarter som föda. En registrering av gräs kommer förhoppningsvis att ge
stora möjligheter att beskriva de gräsknutna naturvärdena på stationsområden.

Figur 34. Många ytor på stationsområden, som här vid Hallsberg, domineras av
grässvål. Dessa miljöer är viktiga bland annat för mångfalden av stritar.

5.6.5 Vätar och fuktig mark

Fuktmark är ovanligt på stationsområden, men då det finns kan det komplettera
och interagera med omgivande torra och väldränerade marker och ge en hög
artrikedom. En del fuktmarker kan vara tillfälliga, så kallade vätar. De kan
förekomma på till synes plan mark men under våta perioder, som på våren,
samlas vatten här och ger förutsättningar för en speciell flora av kärlväxter och
mossor. Under torrperioder kan vätar vara svåra att upptäcka, men floran
avviker ofta från omgivande marker. Håll utkik efter våtmarksarter i svackor i
terrängen. Även andra fuktiga och våta marker som dammar och diken kan vara
värdefulla naturmiljöer, främst för kärlväxter och mossor. Särskilt värdefulla är
de på platser med återkommande störning av markskiktet. Den typen av miljöer
är mycket sällsynta i odlingslandskapet idag.
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Figur 35. I små svackor i till synes relativt plan terräng samlas en hel del vatten under
blöta perioder, särskilt under vinter och vår, men även under vissa höstar. Sådana
svackor kallas vätar och är värdefulla växtplatser för både kärlväxter och mossor,
särskilt om marken kring dem hålls öppen genom återkommande markstörning.
Sådana miljöer är mycket sällsynta i dagens odlingslandskap. Här är det ett större
restaurerat område i Avesta Krylbo med flera vätar.
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5.6.6 Värdefulla sandpartier och bokolonier

Registreras med art alternativt sandtyp samt koordinater, och i ett textfält
nämns eventuell kolonistorlek eller andra uppgifter om sandpartiet/bokolonin.
En bokoloni av en sandmarksorganism, till exempel en vildbiart, definieras som
minst fem aktiva bon inom 1 m2. Bar mark med jord eller sand är viktiga
kolonisationsplatser för kärlväxter och för bosubstrat och jaktplatser för många
insektsarter. Tumregeln gäller att sandparterna måste finnas inom
stationsområdets ekologiska yta för att registreras. Ibland finns sandpartier eller
andra strukturer i närbelägna miljöer men hör till andra biotoper som
vägslänter, industrimark eller parklandskap. Dessa ska inte registreras. Exempel
på värdefulla sandpartier:

· Sandiga körvägar..
· Öppna sandfläckar i ruderatmarken.
· Sydslänter med sand i dagen.
· Perronger med sand eller fint grus som sipprar.

Figur 36. Öppna ytor med sand och grus bildar ofta lämpliga bo-områden för insekter.
Slänter, gropar och skärningar är exempel på plaster där öppen sand och grus ofta
består under längre tid.

5.6.7 Buskskikt med eller utan naturvärde

De dominerande (över 5 % yttäckning) arterna av buskar ska registreras.
Igenväxning av buskar är ett mycket spritt fenomen på landets järnvägsstationer
och förekommer i någon utsträckning på nästan alla platser. Bekymret med
slutet träd- eller buskskikt är att produktionen av blommande torrmarksväxter
hämmas. Om igenväxningen inte bryts försvinner torrmarksfloran och ersätts
med buskmark.
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6. Efterarbete
6.1 Datalagring av kartskikt i ArcGIS
Kartmaterialet lagras i shapefiler som är överförbara i kartprogrammet ArcGIS
och allt geografisk data lagras i SWEREF99TM. Gränsjusteringar av den
ekologiska ytan görs samtidigt som ruderatmarksytorna (övrig ruderatmark och
speciell ruderatmarksytorna) och igenväxningsytorna ritas in inom den
ekologiska ytan i ArcGIS. GPS-punkter (av värdefulla strukturer och av
botaniska och zoologiska rariteter) som tagits under fältinventeringen läggs in
som ett punktskikt i ArcGIS i formatet shapefil. När den ekologiska ytans gräns
är redigerad, ruderatytor och igenväxningsytor skapats inom den ekologiska
ytan och ett punktskikt med värden från GPS:en är skapande, ska en PDF-karta
av stationsområdet produceras i ArcGIS. Kartan ska innehålla: bakgrundskarta
med ortofoto, punktskikt med trafikplatser, förvaltningsyta, ekologisk yta,
speciella och övriga ruderatmarker, igenväxningsytor, punktskikt med värden
från GPS:en, kontaktledningsstolpar med stolpnummer, järnvägsnät. Kartan ska
också innehålla: skalstock, norrpil och en förklarande ruta (legend) innan den
sparas i
PDF-format. Denna PDF-karta ska sedan laddas upp på Miljöwebb Landskap
under fliken Dokument i basfakta.
Shapefilen med polygonerna av de speciella ruderatmarkerna ska levereras till
Trafikverket, för att undantas ogräsbekämpning.

6.2 Datalagring av fältparametrar i Miljöwebb Landskap
All fältdata från fältblanketten ska registreras digitalt i Miljöwebb Landskap.
Logga in på Min sida på https://minsida.trafikverket.se/Min-sida/ klicka på
systemet Miljöwebb Landskap. Sök rätt på den station som ska redigeras, klicka
på ”Visa”. Klicka på ”Ändra” längst ned på fliken Basfakta. Under Basfakta skrivs
klassning och motivering av klassningen, övergripande beskrivningen (som dels
hämtas från Övriga tillägg i protokoll 3 och dels hämtas från beskrivningarna av
ruderatmarkerna och igenväxningsytorna från protokoll 1 (tabell 12)),
strukturerna, de botaniska och zoologiska rariteterna, de utpekade habitaten
och problemarterna in från protokoll. Stationens status beskrivs även (behöver
stationen restaureras? Behöver stationen kontinuerlig skötsel?

Tabell 12 I Miljöwebb Landskap hämtas den övergripande beskrivningen från två
delar av protokollet, dels från Övriga tillägg, protokoll 3 och dels från beskrivningen

https://minsida.trafikverket.se/Min-sida/
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av ruderatmarker och igenväxningsytor från protokoll 1, samt om det finns strukturer
eller botaniska/Zoologiska värden. Här exempel från Mockfjärds station.

Övergripande beskrivning Två aktiva spår, ett tredje helt nedlagt. Tidigare har det
varit ytterligare spår, om totalt 4-5 spår. Inga träd.
Buskmarkerna av igenväxningskaraktär med låga
naturvärden. Torrmarksfloran är mycket artrik och
värdefull. Högörter i igenväxningsmarker är goda
pollenleverantörer och domineras av tistlar,
kanadensiskt gullris (problemart) och mjölkört. Mycket
sand på stationsområdet och i kanterna. Makadam är
pålagt de aktiva spåren och även i stråk i övriga
områden. Inga mossor eller lavar påträffades.

Speciell ruderatmark. Ruderatmarken ligger i nord och
är mycket sandigt och blomrikt. Området är ett
mellanspårsområde med en sällsynt värdefull torrmark
med bland annat liten blåklocka, fibblor och rödklöver.

Ruderatmark 1. En ruderatmark som ligger i söder, här
besprutas spåret och området är artfattigt.

Igenväxningsmark 1. Marken är igenväxt med en tjock
grässvål. Högörter förekommer även: renfana,
rallarros, åkertistel och kanadensiskt gullris (en
problemart).

Värdeelement som påträffats i stationsområdet är: 200
m2 öppen sand.

6.3 Scanning och arkivering av fältprotokoll
Fältprotokollet lagras i Miljöwebben. Fältprotokoll i pappersformat  skannas. De
scannade filerna ska vara av sådan kvalitet så att de är läsbara. Inskannat
protokoll läggs in under fliken Dokument på Miljöwebb Landskap i basfakta, där
även PDF-kartan sparas.

6.4 Bildhantering
Foton från stationsområdet sparas i en mapp som döps efter stationsområdets
namn enligt Trafikverkets benämning. På varje stationsområde ska
fotodokumentation göras med detta som riktlinje: foto på stationshus,
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ekonomibyggnader, huvudsakliga strukturer, ruderatmarksyta och
växtpopulationer med höga naturvärden. Påträffade utpekade habitat ska
fotodokumenteras. Översiktsbilder läggs under fliken Bilder på Miljöwebb
Landskap i basfakta (max 10 bilder per station).

6.5 Rapportering av fynd av arter i Artportalen
Artdatabanken är datavärd för alla uppgifter som hör till arter. De arter som
registreras ska rapporteras till miljödatabasen Artportalen www.artportalen.se.
Särskilt skyddsvärda habitat ska registreras som ytor, medan substratväxter och
övriga fynd registreras som punktfynd. Artfynden ska registreras i en
artportalanpassad Excel-filen (Tabell 3).

http://www.artportalen.se/
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8. Bilagor
1. Fältprotokoll 0 (arbetsöversikt)
2. Fältprotokoll 1-4
3. Fältprotokoll 5 Vegetationskartering
4. Fältprotokoll 6 Registrering av värdeelement och strukturer
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