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Kartering för naturvärdesbedömning av strandskyddszoner till 
Dalälven inom Älvkarleby

Sammanfattning
Ett huvudsyfte med projektet är att kunna bedöma naturvärdet inom 300-meters-strandskyddszonen 
till Dalälven inom Älvkarleby kommun, för att sedan kunna beskriva i vilken grad kommunens 
föreslagna LIS-områden tar i anspråk värdefulla naturområden.

Karteringen har utförts med hjälp av stereotolkning i digitala infraröda färgbilder i ett digitalt 
fotogrammetriskt system. Natura 2000-naturtyper, andra värdefulla naturtyper, skogars ålder och 
restaureringsobjekt vad gäller gräsmarker samt brinkar i strandskyddszonen har karterats. Aktualitet är 
2005 men uppenbara hyggen har karterats i satellitbild från 2009. Som underlagsdata används 
fastighetskartan och primärkartan som arbetas ihop med andra kartunderlag som visar kända 
naturvärdesobjekt, t.ex. redovisning av skyddade områden, nyckelbiotoper, länsstyrelsens 
punktdatabas och naturdatabasen över Älvkarleby kommun.

Naturtyperna har givits potentiella naturvärden och ett aktuellt naturvärde för varje yta har tagits fram 
baserat på ”återhämtningsprocent”, vilken kan sägas återspegla bevarandestatus (där skogars ålder 
och igenväxningsgrad för gräsmarker är viktiga parametrar). Ytor med hävd, som ingår i Ängs & betes-
inventeringen, som ligger i brinkar eller som innehåller rödlistade arter från fältinventeringar har fått 
ytterligare naturvärdespoäng. Naturvärdespoäng ”6” och däröver har bedömts ha höga naturvärden.

Digitala kartor över naturtyper, naturvårdspoäng, skyddsvärden mm och statistik som visar arealen av 
det karterade har tagits fram: totalt 33 kartskikt ligger i kartdatabasen. Statistik som visar LIS-
områdenas andel av naturtyper och naturvärden har också tagits fram. LIS-områdena utgör 117,2 ha 
(5,2 %) av strandskyddszonen. Det ackumulerade viktade naturvärdet för de sammantagna LIS-
områdena är väldigt likartat naturvärdena för hela strandskyddszonen, men detta naturvärde 
överskrids också markant för flera av LIS-områdena. Sex LIS-områden har övervägande höga 
naturvärden, sex har höga naturvärden eller är nyckelbiotoper i delar av området och tre har 
övervägande låga naturvärden. Ett av de sistnämnda berör dock i mindre delar höga naturvärden som 
också är nyckelobjekt.

Kartdatabasen ger goda möjligheten för en naturvårdsinriktad och bättre planering inom det 
strandnära området till Dalälven. På basis av denna inventering och en modifierad arrondering av LIS-
områdena kan områden med höga naturvärden undvikas. 
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Syfte
Syftet med projektet är att utforma en mall för naturvärdering och att kartera naturtyper samt att samlat 
redovisa kända naturvärden inom 300-meters-strandskyddszonen till Dalälven inom Älvkarleby 
kommun. Baserat på denna information är vidare syftet att kunna bedöma naturvärdet för att sedan 
kunna beskriva i vilken grad av kommunen föreslagna LIS-områden tar i anspråk värdefulla 
naturområden. 

Bakgrund
Länsstyrelsen har svarat på remissen ”Tillägg till översiktsplanen med Landsbygdsutveckling – förslag 
till LIS-områden i strandnära lägen, Älvkarleby kommun, Uppsala län” och bl.a. uttalat: 
”Det behövs en bättre redogörelse enligt 7 kap 18e§ MB i dokumentet. En översiktlig kartering av 
stränderna bör göras. Vilka typer av stränder som finns längs Dalälven bör beskrivas liksom vilka 
stränder som tas i anspråk i de föreslagna LIS-områdena och hur stor andel av strandtypen som 
kommer att bevaras. Typen av stränder kan beskrivas med utgångspunkt för vilka naturvärden som 
kan finnas, vilken typ av biotop det bedöms vara eller om det påverkar allmänhetens möjlighet för 
någon typ av friluftsliv (ex badstrand, lämplig för fiske etc.)”

Det viktigaste dokumentet för att hur man ska ta hänsyn till natur i strandskyddsområden bedöms vara 
Handbok 2009: 4 "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning" (978-91-620-0162-9.pdf. I 
detta dokument hänvisas också till olika inventeringsmetoder som använts för att bedöma värden inom 
strandskyddsområden. Här står bl.a.:
” En konsekvensbeskrivning bör alltid omfatta påverkan på både friluftslivet och djur- och växtlivet och 
bör innehålla åtminstone följande:
- vilka olika naturtyper som finns inom området och hur ovanliga eller känsliga de är
- naturtypens ekologiska roll under olika årstider
- terrängens utformning (topografin)
- hydrologiska förhållanden (naturliga vattenståndsfluktuationer, översvämningsrisker)
- om det finns rödlistade eller annars skyddsvärda arter som bör uppmärksammas (till exempel 
fridlysta arter, nyckelarter, indikatorarter, signalarter eller regionalt skyddsvärda arter)
- områdets betydelse för naturvården, befintligt områdesskydd, riksintresse med mera
- hur naturtyperna och djur- och växtarterna påverkas av den föreslagna åtgärden
- om och varför påverkan är godtagbar för djur- och växtlivet
- områdets betydelse för allmänhetens tillgång till stränder
- områdets betydelse för landskapsbilden och skönhetsupplevelsen
- områdets betydelse som kulturlandskap
- passage- och vistelsemöjligheter för friluftslivet
- hur friluftslivets intressen påverkas av den föreslagna åtgärden
- om och varför påverkan är godtagbar för friluftslivet och landskapsbilden.”

”Vid bedömningen ska man ta hänsyn till all natur”. Det beskrivs t.ex. att ”man måste också bedöma 
om området har potential att utveckla värden för natur och friluftsliv i framtiden”.
I Bilaga 3: ”Kunskapsunderlag och metoder” beskrivs kunskaps- och planeringsunderlag som kan vara 
lämpliga att ta fram som bedömningsunderlag. NaturGIS ab har i olika projekt arbetat med flera av 
dessa modeller t.ex. ”Jönköpingsmodellen” men denna metod ger föga vad gäller 
naturvärdesbedömning. ”System Strand” (som nämns på sidan 69) använder vegetationskarta som 
underlag men i denna metod tas inte hänsyn till potentiell vegetation och vissa viktiga strandtyper finns 
ej heller med i vegetationskartans indelningssystem. 

I Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden - Länsstyrelsen i Jönköping 
län Meddelande NR 2005:45 beskrivs också flera inventeringsmetoder.

Att kartera med natura-2000-systemet har fördelen att bevarandestatus/skyddsvärde är inbyggt i 
indelningssystemet. Systemet har här kompletterats med ett antal naturtyper som uppmärksammats 
vid sentida inventeringar (gjorda främst av Upplandsstiftelsen och länsstyrelsen) i Älvkarleby. 
Indelningssystemet redovisas i bilaga 2 och mer detaljerat i digital bilaga.

Arbetet har koncentrerats till att beskriva naturvårdsvärden (”naturvärden”) och inkluderar alltså inte 
(trots det ovan sagda, på grund av brist på medel) kartering av t.ex. friluftslivsvärden.
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Karteringsområde
Figur 1 visar 
karteringsområdet 
(rödstreckat) som är 
2242,2 ha stort och som 
är ytan inom en 300-
meters-buffert av 
Dalälvens vattenyta 
inom Älvkarleby 
kommun. Strandlinjen 
(mörkblå) är 117  km 
vilket är ca 2,3 ggr 
längre än fågel-
avståndet tur och retur 
från Båtfors till 
mynningen (som linjen 
är ritad i fastighets-
kartan). Öar (332 
stycken som är 
mörkgröna) har inte 
karterats inom detta 
projekt. Mittpunkten för 
flygbilder som använts 
vid karteringen framgår 
också i figuren. 
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Metodik
Karteringen har utförts m.h.a. tolkning i digitala infraröda färgbilder i ett digitalt fotogrammetriskt 
system. Som underlagsdata används fastighetskartan och primärkartan som arbetas ihop med andra 
kartunderlag som visar kända naturvärdesobjekt t ex redovisning av skyddade områden, 
nyckelbiotoper, länsstyrelsens punktdatabas och naturdatabasen över Älvkarleby kommun.

Karteringen innehåller följande moment;
- kartering av befintliga natura 2000-naturtyper och andra värdefulla naturtyper i strandzonen 

och dess bevarandestatus samt bedömning av dess naturvärden,
- kartering av potentiella natura 2000-naturtyper och bedömning av dess framtida naturvärden,
- redovisning av kända naturvärden (skyddade områden, nyckelobjekt, förekomst av rödlistade 

arter och andra kända naturvärdesobjekt i Älvkarleby naturdatabas m.fl källor),
- samt en kartering av brinkmiljöer.

Flygbildstolkning i digitala flygbilder och satellitbild
Karteringen utförs m.h.a. tolkning i digitala infraröda färgbilder (Lantmäteriets DMC-bilder) i ett digitalt 
fotogrammetriskt system (Delta DPS). Flygbilderna som använts är 26 stycken. Figur 1 visar DMC-
bilders mittpunkter som har flygdatumet 2005-09-01. Det finns även en fotografering från 2008 men 
denna är inte lämplig för flygbildstolkning av naturtyper p.g.a. det tidiga flygfotodatumet (2008-04-25). 
En digital DMC-flygbild täcker ca 3 x 7 km. Vid flygbildstolkning karteras i stereo och stereomodellen 
(mellan två överlappande bilder) är då ca 2 x 7 km. För att kunna orientera bilderna i ett digitalt 
fotogrammetriskt system krävs också orienteringsdata. För att uppdatera hyggen som skett efter 2005 
har satellitbild används (SPOT5_HGR2_057-226_0_090529).

Utrustning för karteringen inom detta uppdrag
Flygbildstolkningen har utförts i en digital fotogrammetrisk station Delta DPS med programvaran 
Digitals (beskriven på http://www.vingeo.com/podigitals.html). Stereoskärmen Planar (SD2220W 22" 
Stereoscopic/3D Display - http://www.planar3d.com/3d-products/sd2220w/) har nyttjats i detta projekt. 
När de digitala bilderna orienteras (m.h.a. separata Delta-program-moduler) krävs en kamerafil (som 
beskriver den använda kamerans geometri) och orienteringsdata. Hela bildstråk kan inorienteras 
samtidigt vilket vid tolkningen möjliggör automatiska byten av stereomodeller. Rektifiering (d.v.s. 
anpassning från bildernas central- till horisontalprojektion) sker automatiskt till följd av inorienteringen. 
Kantkonnektionen mellan stereomodellerna sker sömlöst vid digitaliseringen. Zoomning kan ske från 
skalan 1:30000 ner till 1:300 (se figur 2). En vanlig arbetsskala vid tolkningsarbetet är dock 1:1000 till 
2000 vilket innebär att mycket små ytor och strukturer kan tolkas och digitaliseras. Digitala linjer har 
inte heller någon linjebredd även om lämpliga linjebredder kan väljas för visualisering på skärmen. 
Vidare kan ”stream mode” (automatisk punktsättning) användas i kombination med bortfiltrering av 
onödiga punkter på linjerna vilket ytterligare ger möjlighet till precisionskartering även av mycket små 
ytor och utan hackighet i kurvor. Höjdmätning (med en noggrannhet av 0,5 meter i bilder i skalan 
1:30000) kan utföras i systemet. Lagringsfilerna (Shape-format) kan läsas ut och in i Delta DPS-
systemet med bibehållna typdefinitioner. Förarbeten, efterbearbetningar och slutkontroller av GIS-data 
har utförts i ArcGIS 9.3, ArcInfo Workstation och Supermap 6.0. Shape-filerna har konverterats till 
coverage-format för att göra bearbetning möjlig i ArcInfo. 

Projektions-konverteringar mellan RT38, SWEREF 99_1630 (som är kommunens äldre resp moderna 
projektion) via SWEREF 99 TM till RT90 2,5g W och tillbaka har skett i ArcGIS 9.3. Kartering och GIS-
analyser har utfört i sistnämnda projektion eftersom mycket av indata har befunnit sig i den 
projektionen. 

I ArcInfo Workstation har program (”AML”-er) har byggts upp som automatiserat och dokumenterar 
stegen vid bearbetningen av GIS-data. I ArcInfo utförs areal- och omkretsberäkningar för ytor 
automatiskt och statistik har slutligen tagits ut. När kart-databaserna efter slutkontroller är färdiga har 
coverage-skikten exporterats tillbaka till shape-fil (som konverterats till  SWEREF 99_1630) för 
slutleverans. 

http://www.vingeo.com/podigitals.html
http://www.planar3d.com/3d-products/sd2220w/
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Underlagsmaterial och GIS-bearbetning
Som underlagsdata har använts fastighetskartan och kommunala primärkartan över Älvkarleby 
kommun, vilka har arbetats ihop med andra kartunderlag t.ex. redovisning av skyddade områden, 
nyckelbiotoper, länsstyrelsens punktdatabas och naturdatabasen över Älvkarleby kommun. Indata har 
förbearbetats i ArcInfo som underlag för karteringen eller har i inför GIS-analyser lagts ihop med 
färdiga karteringsresultatet.Dalälvens vattenyta inom Älvkarleby kommun valdes ut i fastighetskartan 
och buffrades med 300 meter. 

Det var lämpligt att lägga in det material som finns tillgängligt som underlag för karteringen för att 
rationalisera karteringsarbetet. Vägar ur fastighetskartan fanns tillgängliga som ytor och tomtmark har 
sökts ut ur den kommunala primärkartan. Underlagsmaterialen klipps med karteringsytan (300-meters-
bufferten av älven inom kommunen) och allt material läggs ihop som karteringsunderlag. Den totala 
datainsamlings- och databasstrukturen för karteringen finns redovisad i bilaga 1.

Kartering av naturvårdsvärden
Flygbildstolkningen i infraröda flygbilder har bestått av kartering av natura-2000-naturtyper och brinkar, 
träd- och busktäckning för gräsmarker, restaureringskriterier samt skogsålder. De två sistnämnda har 
karterats för att kunna ta fram ytornas bevarandestatus och aktuellt naturvärde. Eftersom flygbilderna 
är från 2005 har hyggen uppdaterats med 2009 års satellitbild. Inom redan karterade älvavsnitt 
(Billuddens och Båtfors naturreservat) kunde tidigare karteringsresultat bara lyftas in i kartunderlaget 
för karteringen (men även dessa har kompletterats med skogsålder).

KARTERING AV NATURA2000-NATURTYPER
Natura 2000-naturtyper (enligt manual för basinventeringen - Naturvårdsverket 2005, 2007) har 
karterats heltäckande inom landdelarna (d.v.s. öar har inte karterats) av strandskyddsområdets 300-
meters-zon. 60 naturtyper har karterats inom det strandnära älvområdet (se bilaga 2) varav ca 40 är 
med natura 2000-manualen. Av dessa är 34 stycken natura 2000-naturtyper (se bilaga 4 – fet stil). 
Natura-naturtyperna har kompletterats med 20 naturtyper (*-markerade i bilaga 2 och 4, se också 
bilaga 3) t.ex. sådana som har visat sig vara viktiga ur naturvårdssynpunkt. Se vidare avsnittet ”Motiv 
för naturtypernas naturvårdsvärde”.

KARTERING AV BRINKMILJÖER
Brinkmiljöer är en exklusiv älvmiljö med höga naturskyddsvärden, oberoende av om de är 
skogsbevuxna eller inte. Brinkarna har i allmänhet lång kontinuitet. Skogsbevuxna brinkar kan på flera 
håll vara mycket orörd skog. Öppna brinkar intas ofta av en kalkrik gräs-/ört-vegetation. För friluftslivet 
är de svårtillgängliga men erbjuder samtidigt vackra utsiktsmiljöer. Brinkmiljöer har karterats ut enligt 
bilaga 1 (BRINK). 

KARTERING AV SKOGSÅLDER
För samtliga skogsytor har skogsålder karterats (se bilaga 1 - AGE). Eftersom flygbilderna är från 
2005 har hyggen uppdaterats med 2009 års satellitbild (se bilaga 1 – AGE2009). Detta har enbart 
kunnat göras för uppenbara hyggen.

KARTERING AV RESTAURERINGSKRITERIER/BEVARANDESTATUS (RESTKRIT)
Om inte naturtypen har god bevarandestatus har detta karterats (enligt bilaga 1 – RESTKRIT). För 
gräsmarker som är stadda i igenväxning har dessutom krontäckningen av träd och buskar karterats 
(se bilaga 1 – prTRAD och prBUSK). 

Indata med naturvårdsobjekt och fältinventeringar

REDOVISNING AV NATURA 2000, NATURRESERVAT OCH NYCKELOBJEKT
Kända objekt med höga naturvärden (Billudden, Gropholmarna, Tångsåmuren och Båtfors) och 
nyckelobjekt har lyfts in i kartunderlaget och redovisas i egna kolumner i kartdatabasen enligt bilaga 1 
– NAT_RES och NBI). Ingen anpassning av geometri mellan detta och de karterade ytorna har gjorts 
vid inläggningen. 
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REDOVISNING AV ÄNG- OCH BETESINVENTERINGEN
Objekt som finns med i Ängs- och betesinventeringen har lyfts in i kartunderlaget enligt följande bilaga 
1 – ANGBETE. Ingen anpassning av geometri mellan detta och de karterade ytorna har gjorts vid 
inläggningen. 

HÄVD
Objekt som är hävdade med bete eller slåtter har karterats ut (se bilaga 1 – HAVD).

REDOVISNING AV FÄLTINVENTERINGAR
De fältinventeringar från undersökningsområdet som funnits tillgängliga digitalt har lagts in i 
kartunderlaget. Det är ytor och punkter från naturdatabasen (som i sig även innefattar äldre –ej digitala 
fältinventeringar) över Älvkarleby kommun (NaturGIS 2005) enligt bilaga 1 (a_yt_nr, a_yt_val och 
a_pk_val). Ytorna från naturdatabasen har lagts in i geometriskt mest passande yta i 
flygbildskarteringen (för att slippa onödiga småytor). 

En botanisk inventering över fallområdet 2010 (Karlsson & Livén 2010; som täcker ytan strandnära 
söder om golfbanan till Älvkarleby stationssamhälle) är inlagd enligt följande bilaga 1 (a_fa_nr resp. 
a_fa_val). Ytorna har även den lagts in i mest passande yta i flygbildskarteringen.

Punkter från Länsstyrelsen punktdatabas (Nordin 2011) är inlagd enligt bilaga 1 (v_pdb). 
Det högsta värdet från fältinventeringar (ovan) inom varje yta är inlagt i kartdatabasen enligt bilaga 1 
(falt_val) d.v.s. ytan blir klassad efter den högsta hotkategorin.

Rödlistade arter från landskaps analysen av Upplandsstiftelsen 1997 är inlagda i enligt bilaga 1 
(us_redli). 

Beräkning av naturvärde

MOTIV FÖR NATURTYPERNAS NATURVÅRDSVÄRDE

Rikkärr (7233), kalkfuktäng (6411) och kalkgräsmark (6411) är starkt skyddsvärda natura 2000- 
naturtyper som finns inom Älvkarleby kommun och strandskyddszonen. 

Även andra natura2000-naturtyperna har kalkrika varianter inom Älvkarleby kommun. Man kan t.ex. 
nämna kalkbarrskogen (Nitare 2006 och 2009) som i natura 2000-systemet (vad gäller Älvkarleby 
kommun) återfinns i främst inom örtbarrskog (9050) och åsbarrskog (9060). Dessa är i allmänhet 
kalkrika i Älvkarleby kommun. Det stora antalet fyndplatser för t.ex. kalkgynnade rödlistade 
svamparter, varav flera också inom strandskyddszonen, visar på detta. 

Bland de naturtyper som karteringen har kompletterats med (se Kartering av natura 2000- naturtyper) 
är det är främst de ”yngre” kalkrika naturtyperna (6911, 6932, 6952, 6961, 6962). som visat sig hysa 
många rödlistade (huvudsakligen insekts-) arter (Frycklund 1999 – 2002 och Abenius 2004, Björklund 
2005 m.fl. källor). Dessa arter är ofta värmekrävande och kan ofta vara även vara gynnade av mer 
eller mindre störd mark (t.ex. att sandblottor förekommer). Speciellt på kalkrik sandig mark kan 
succession till fullvärdig naturtyp (6210 – Kalkgräsmark) gå relativt fort men kan också snabbas på 
genom urlakning eller bortförsel av ett övre kväverikt markskikt. Igenvuxna men restaureringsbara är 
de kalkrika (fd öppna) naturtyperna 9911 till 9927. 

Kraftledningar har visat sig vara viktiga alternativa miljöer för gräsmarks-betesmarksarter (Ahrne m.fl. 
2011) speciellt där de är kalkrika (Upplandsstiftelsen 1999).  Allér med grova ädellövträd (6953) eller 
grova ädellövträd i övrigt (t.ex. 6963) är sen tidigare uppmärksammade av naturvården för att de ofta 
hyser rödlistade lavarter. Lövrika naturtyper (t.ex. 9052, 9073 och 9040) kan generellt anses vara mer 
skyddsvärda än de barrdominerade och alldeles speciellt de ädellövrika naturtyperna. 

”Gråallund på kalkrik mark oftast med ädelövarter och hägg” (rikligt förekommade i Skutskärsområdet) 
är en synnerligen ovanlig naturtyp uppmärksammad t.ex. i Grundström & Tedebrand 2010 (från 
Medelpad). Naturtypen är i denna kartering utbruten ur natura 2000 – manualens 9017, 9750 eller 
9760 naturtyper.
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Dalälven har också skapat närmast unika miljöer, t.ex. ”rosettbladsamhället”, som är beroende av låga 
lågvatten på sommaren. Rosettbladsamhället förekommer fragmentariskt och är ej karteringsbar inom 
en älvängs(6450)-yta ca 300 m NO Sandörens NÖ spets – men kan finnas på fler håll i 
strandmiljöerna. Ävjepilört är rödlistad art (Stridh 2008) i detta samhälle. Rosettbladsamhället 
(”Isoetosa”) fanns över stora ytor i Storfjärden utanför Marma före dämningen 1930 (Almqvist 1929, s 
64-69). Andra (mestadels ovanliga) arter i växtsamhället är strandranunkel, strandpryl, nålsäv, sylört 
och fyrling (se även ävjebrodd i Jonsell 2010, s. 536).

NATURTYPERS POTENTIELLA NATURVÄRDE
För varje karterad naturtyp har ett potentiellt naturvärde (pot_val) beräknats (se bilaga 1 och 3; 
POT_VAL) där värden 6 (och däröver) kan betraktas som värdefulla och skyddsvärda naturtyper. 
Skattningen av det potentiella naturvärdet har utförts på följande sätt. För varje naturtyp har ett 
grundvärde (nt_value i bilaga 3) lagts in. Enbart godkända natura 2000-naturtyper (se avsnittet 
Kartering av natura2000-naturtyper) har fått värdet 6 som grundvärde. Naturtyperna som natura 2000- 
systemet kompletterats med får inte högt skyddsvärde enbart p.g.a. naturtypen (utom 6953 och 6963 
där grova ädellövträd som sannolikt hyser rödlistade lavar motiverar naturvärdet). För högt 
skyddsvärde (NVAL_TOT = 6 och däröver) krävs t.ex. också att en rödlistad art är funnen inom ytan 
eller att ytan ligger inom brink-området (se nedan).

Till grundvärdet har adderats värden för om naturtypen är kalkrik, lövrik eller sällsynt. Hur uträkningen 
utförts framgår av bilaga 3 (Abykalk, Lovrik och Rare). Värdena för Abykalk, Lovrik och Rare är inte 
inlagda i kartdatabasen. 

ÅTERHÄMTNINGSPROCENT (RECO_PER)
Baserat på karteringen av Restaureringskriterier/skogsålder har värden för återhämningsprocent lagts 
in (se bilaga 1: RECO_PER). Värdet (mellan 1 och 100 %) visar i vilken grad den aktuella 
vegetationen motsvarar den ur naturskyddssynpunkt mest positiva utvecklingsfasen för naturtypen. 
 
NATURVÄRDE GRUNDAT PÅ FLYGBILDSTOLKNINGEN (NVAL_2)
Ett naturvärde har satts till varje yta enbart baserad på flygbildstolkningen. Värdet är beräknat som 
POT_VAL multiplicerat med RECO_PER d.v.s. andelen av den potentiella naturtypens värde som kan 
vara aktuellt vid karteringen plus 3 poäng för brinkmiljö (se bilaga 1: nval_2).

YTTERLIGARE NATURVÄRDE BASERADE PÅ FÄLTINVENTERINGAR
Till naturvärdet baserat på flygbildstolkningen har adderats naturvärde baserat på det högsta värdet i 
den ovan nämnda fältinventeringarna; FALT_VAL plus 3 poäng om ytan tillhör ÄNG & BETEs-område, 
plus 1 poäng om ytan är betad eller plus 3 poäng om ytan är slåttad (se HAVD). Naturvärden 6 och 
däröver är ”Fullvärdig naturtyp eller som efter restaurering kan bli det och/eller känd artförekomst” (se 
bilaga 1: NVAL_TOT). 

Lis-områdena
De 16 LIS-områdena har lagts in i kartdatabasen i kolumnerna Lis_id (Kommunens ID-nummer för 
LIS-ytorna), Lis_txt (Kommunens text för LIS-ytorna) och lis_all (Ytor som ligger inom LIS-områden). 
Lis_all har lagts in för att öka sökbarheten för LIS-områdena.

STATISTIK
Ur kartdatabasen har statistik tagits ut bl.a. vad gäller följande;
- det sammanlagda naturvärdet (NVAL_TOT) och återhämtningsprocent (Reco_per) inom 
karteringsområdet och totalt inom varje respektive LIS-område (LIS_ID),
- nyckelbiotoper (NBI) och skyddade områden (NAT_RES) inom karteringsområdet och totalt inom 
varje respektive LIS-område.

Resultat

DIGITAL NATURTYPSKARTA ÖVER 300-METERS-ZONEN
Projektet har resulterat i en digital naturtypskarta över Dalälvens 300-meters-zon inom Älvkarleby 
kommun. Kartan innehåller totalt 33 kolumner/kartlager t.ex. natura 2000-naturtyperna, potentiell 
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vegetation, naturtypernas utvecklingsgrad, skogens ålder, restaureringskriterier, olika värdekartor. 
Kartdatabasen är strukturerad enligt bilaga 1.

Kartan finns i en version för projektion RT90 2.5g W (aby_lis_2011.shp), för Sweref 99 TM 
(aby_lis_2011_sw99tm.shp) och för kommunens projektion Sweref 99 1630 
(aby_lis_2011_sw99_1630.shp). Kartversionerna med MXD- och LYR-filer för ArcGIS 9.3 (för 
färgläggning på dator av de mest centrala lagren) är bilagda levereransen (se Digitala bilagor: 
Naturtypskarta i 33 lager).
 
Figur 3 visar ett utsnitt med flygbild och några exempelkartor. Framsidan på rapporten visar också ett 
utsnitt (över Dalälvens utlopp och Skutskär) med natura 2000-naturtyperna (med teckenförklaring i 
bilaga 2). Värdekartor över LIS-områdena med omgivning är framgår av bilagorna 6 till 10.

VÄRDEKLASSKARTOR OCH NATURA2000-KARTOR
En sammanfattning av resultatet är att 51 % av de sammanslagna LIS-områdenas areal inom 300-
meterszoner har låga naturvärden d.v.s. naturvärde under 6 (i NVAL_TOT) men att 49 % har 
naturvärde 6 och däröver d.v.s. höga naturvärden (Aby_lis_2011_spec.xls ;Fliken stat2, i Digitala 
bilagor vid leveransen – tabell u2). I samma XLS-fil finns en detaljerad förteckning av innehållet av 
natura 2000-naturtyper, naturvärden och dess arealer (och även annan detaljerad information) för 
respektive LIS-område. Här (liksom i själva kartdatabasen) framgår alltså tydligt område för område 
vilka delar av LIS-områdena som berör ytor med högre naturvärden – eller nyckelobjekt. Värdekartor 
(NVAL_TOT färglagt) över LIS-områdena finns bilagda (se bilaga 5 till 10).

Slutresultatet av karteringen med en hopläggning med kommunens 16 LIS-områden har resulterat i 
tabell 2 som är en sammanfattning av vilka naturvärden som finns inom dessa. För varje LIS-område 
framgår areal och procentandel inom LIS-området av höga och låga naturvärden, medelnaturvärdet, 
utvecklingsgrad och vilken areal av nyckelbiotop som eventuellt ligger inom LIS-området. Medel-
naturvärdet, medel-utvecklingsgrad och arealen av nyckelbiotoper och skyddade områden utanför LIS-
områdena inom 300-meters-zonen framgår också.

Tabell 2: Sammanfattning av naturvärdes-bedömningen för LIS-områdena

Det ackumulerade viktade naturvärdet ((summan av naturvärde gånger areal) dividerat med totalareal) 
för hela strandskyddszonen är 5,941 men de delar som ligger utanför LIS-områdena har 5,972 
(Aby_lis_2011_spec.xls ;Fliken stat2, i Digitala bilagor vid leveransen – tabell u4 och u6) vilket innebär 
att de sammantagna LIS-områdena och området utanför inom strandzonen har väldigt likartade 
naturvärden.

 
LIS-område nr

Övriga
300m-
zonen

 19 25 30 33 34 36 38 41 45 46 47 48 49 51 53 107  
Låga naturvärden (ha) 10,8 0,0 3,3 6,7 1,0 5,5 1,1 13,4 4,2 0,6 0,5 2,9 1,1 0,1 6,6 1,7  
Andel låga naturvärden
inom LIS-området (%) 48 0 70 56 10 100 41 58 83 100 8 52 15 21 93 43  
Höga naturvärden (ha) 12,0 0,7 1,4 5,2 9,0 0,0 1,5 9,5 0,9 0,0 5,3 2,7 6,5 0,3 0,5 2,3  
Andel höga naturvärden 
inom LIS-området (%) 52 100 30 44 90 0 59 42 17 0 92 48 85 79 7 57  
Medel-naturvärde 5 8 4 5 6 3 4 6 2 0 9 5 9 11 4 5 6
Utvecklingsgrad 
(reco_per) 40 50 26 46 53 23 44 51 31 1 57 56 83 76 34 34 55
Nyckelbiotop (ha) 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 94,0
Andel nyckelbiotop
inom LIS-området (%) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  
Natura 
2000/Naturreservat (inkl. 
4,6 ha NBI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,2
Summa areal inom 300m-
zonen 22,8 0,7 4,7 12,0 10,0 5,5 2,6 22,9 5,1 0,6 5,7 5,5 7,6 0,4 7,1 4,0 2125,0
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Av tabell 2 framgår dock att medelnaturvärdena inom de resp. LIS-områdena i olika fall både 
överskrider eller underskrider medelnaturvärdet för den övriga 300-meters-skyddszonen. I bilagorna 4 
till 9 finns kartor över LIS-områdena mot naturvärdeskartorna och XLS-filen (ref som ovan; tabell u10) 
finns en fullständig förteckning av samtliga naturtyper och dess naturvärden för samtliga LIS-områden. 
LIS-områden med övervägande höga naturvärden är område 25, 34, 47, 49 och 51. Område 41 bör 
kanske också som helhet räknas till denna grupp eftersom medelnaturvärdet är så högt. LIS-
områdena (19, 30, 38, 41, 48 och 107) innehåller höga naturvärden i delar. Område 33 innehåller 
också höga naturvärden i delar och berör dessutom ett nyckelobjekt. LIS-områden med övervägande 
låga naturvärden är område 36, 46 och 45. Sistnämnda innehåller dock 0,9 ha med mycket höga 
naturvärden. Även område 53 har övervägande låga naturvärden men berör i delar höga naturvärden 
som också är nyckelobjekt.

Diskussion

ANNAN ARRONDERING TÄNKBAR
Med en modifierad arrondering av LIS-områdena kan på basis av denna kartering delområden med 
höga naturvärden undvikas. Kartdatabasen ger överhuvudtaget bättre möjligheter för en god 
naturvårdsinriktad planering inom det strandnära området till Dalälven.

BEHOV AV FÄLTINVENTERING
Ett antal ytor är i kartdatabasen markerade (FALT = 1) som osäkra. Markeringarna är inte fullt ut 
konsistent genomförda. Det rör t.ex. ett antal obestämda kärr/rikkärr (speciellt i syddelen av 
Storfjärden) och några gräsmarker. Fältnotering finns inom LID-ID 45 (0.04 ha) och 38 (0.5 ha). Båda 
är klassade som 9801 (osäker lövskog/ädellövskog). Påverkan på naturvärdesklassningen är 
försumbar för område 45 men en fältkontroll skulle sannolikt inte sänka naturvärdet i något av fallen. 
En osäker naturtypsklassning innebär i allmänhet att en fältkontroll höjer naturvärdet. 
Kalkrika sumpskogar är också en mycket skyddsvärd naturtyp (se avsnittet Motiv för naturtypernas 
naturvårdsvärde) men dessa kan inte tolkas ur flygbild och ingår därför inte i karteringen. Naturtypen 
kan inom strandskyddszonen misstänkas finnas främst inom karterade sumpskogarna runt 
Storfjärden.

TOMTMARKER 
Tomtmarker (6921) är vid förbearbetningen ”ut-GIS-ade” ur primärkartan (se bilaga 1 – TOMT). Övriga 
tomtmarker (6920) har karterats inom detta projekt. Sistnämnda tomter med byggnader ligger alltså 
inom fastighetsytor som kan vara betydligt större än 1 hektar. Tomtmarker har satts till naturtypsvärdet 
”0” men det förekommer ändå att naturvärde åsatts tomtmarker. Detta kommer då vanligen från 
fältinventeringarna. Fyra tomtmarker har åsatts naturvärde på detta sätt. Men naturvärdet för 
tomtmarker har i detta projekt högst kunnat bli ”4”; om t.ex. en ÅGP eller akut hotad art är funnen inom 
tomten. Det är ändå förstås så att tomtmarker men rätt skötsel kan ha höga naturvärden. Inom 
Västanå finns t.ex. kalkgräsmarker inom flera tomter, men oftast igenväxande, kvävegödslade eller 
intensivt skötta som gräsmattor.

FEL I STRANDLINJEN PÅVERKAR STRANDSKYDDSOMRÅDET OCH LIS-OMRÅDE 47 OCH 48
Strandlinjen i fastighetskartan har här och var behövt korrigeras. Mestadels rör det sig om högst 
storleksordningen 15 meter. En del grävningar (för båttrafik) i strandkärr- och ängar (främst utanför 
Ambricka och Kopphuslandet) har också ritats ut. Sådana ytor kan sökas ut m.h.a. n2000a = 3210. 
Man kan i det sammanhanget diskutera om kanalen i södra delen av Marma tillhör älven eller inte. 
Strandlinjekorrigeringen borde egentligen ha gjorts före 300-meters-buffringen av strandskyddszonen 
eftersom den nya strandlinjen påverkar strandskyddszonens utbredning. Utanför område 48, i 
Ambricka-området, är i strandlinje i fastighetskartan korrigerad vid denna kartering. Området som 
sträcker sig ut mot NV är en öppen vattenyta (men är karterad som sankmark i fastighetskartan). Detta 
påverkar inte medelnaturvärdet men sänker andelen höga naturvärden från 48 till 40 %. Om 
strandlinjen varit korrekt ritad från början hade strandskyddszonen också i högre grad omfattat de 
nordliga delarna av LIS-området 47 som nu ligger utanför 300-meterszonen. En allmän fråga är vilken 
kartversion som juridiskt avgör strandskyddszonens utbredning.
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Figur 3. Utsnitt (i Älvkarleö-trakten, nedifrån och upp): flygbild (med tolkningslinjer), n2000-naturtyper 
(teckenförklaring i bilaga 2), naturvärdesklassning och naturtypernas utvecklinggrad. Två LIS-områden 
ligger i delvis inom kartutsnittet. 
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AKTUALITET FÖR KARTAN OCH UPPDATERING AV HYGGEN
Slutavverkningar som påverkar naturvärden inom 300-meters-strandskyddszonen har skett efter 2009, 
t.ex. vid Falludden (se figur 3), S om Älvkarleby samhälle och vid Fisket. Inga flygbilder har funnits 
tillgängliga för att uppdatera kartdatabasen efter 2009. Falluddens avverkning skedde våren 2007 men 
avverkningen syns inte tydligt i satellitbilderna. Detta visar att endast tydliga hyggen i 2009 års 
satellitbild har kunnat uppdateras.
Indata från primärkartan har senare datum än flygbilderna. Således är en del tomtmarksytor med nya 
byggnader med ursprung från primärkartan inte möjliga att se i flygbilderna.

NATURVÄRDEN INOM LIS-OMRÅDENA MEN UTANFÖR 300-METERS-STRANDSKYDDSZONEN
Kända naturvärden inom LIS-områdena men utanför 300-meters-strandskyddszonen finns inom LIS-
område 41 och 53.

DATA FRÅN LANDSKAPSANALYSEN AV UPPLANDSSTIFTELSEN INTE MEDTAGEN I 
STATISTIKEN
För 15 ytor kring Storfjärden innebar listan med rödlistade arter ur Upplandsstiftelsen 1997 en höjning 
av det totala naturvärden (NVAL_TOT). Data från Upplandsstiftelsen är inlagd i kartdatabasen men 
däremot (av tidsbrist) inte inlagd i totalstatistiken. Uppgifterna är inlagda i US_REDLI och har således 
orsakat en höjning av naturvärdet för 15 ytor i kolumnerna FALT_VAL och NVAL_TOT.
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Förteckning över bilagor 

Bilagor i denna rapport
Bilaga 1: Databasstruktur
Bilaga 2. Teckenförklaring och naturtyper som karterats inom 300-meters-strandzonen
Bilaga 3: Naturtyper som har lagts till natura 2000-naturtyperna och använts vid karteringen 
Bilaga 4: Tabell som visar hur Potentiella naturvärdet (Pot_val) tagits fram
Bilaga 5: LIS-områdena 19, 25 och 53 mot naturvärdeskarta och nyckelobjekt
Bilaga 6: LIS-områdena 25, 30 och 107 mot naturvärdeskarta och nyckelobjekt
Bilaga 7: LIS-områdena 33, 34, 36 och 51 mot naturvärdeskarta och nyckelobjekt
Bilaga 8: LIS-områdena 41 och 45 mot naturvärdeskarta och nyckelobjekt
Bilaga 9: LIS-områdena 38, 41, 46, 47 och 48 mot naturvärdeskarta och nyckelobjekt
Bilaga 10: LIS-områdena 49 mot naturvärdeskarta och nyckelobjekt

Förteckning över Digitala bilagor vid leveransen
Aby_lis_2011_naturgis.zip: (Zippad) Digital naturtypskarta över Dalälvens 300-meters-zon inom 
Älvkarleby kommun. Kartan innehåller 33 kartlager t.ex. natura 2000-naturtyperna, potentiell 
vegetation, naturtypernas utvecklingsgrad, skogens ålder, restaureringskriterier, olika värdekartor. 
Kartdatabasen är strukturerad enligt bilaga 1.
Kartan finns i en version för projektion RT90 2.5g W (aby_lis_2011.shp), för Sweref 99 TM 
(aby_lis_2011_sw99tm.shp) och för kommunens projektion Sweref 99 1630 
(aby_lis_2011_sw99_1630.shp). Kartversionerna med MXD- och LYR-filer för ArcGIS 9.3 för RT90 
2.5g W och Sweref 99 1630.

Aby_lis_2011_spec.xls: En EXCEL-fil med olika flikar;
- Fliken n2000a_äby: Förteckning över natura 2000 –naturtyperna, Potentiella naturvärden 

(Pot_val) och hur det räknats fram baserat på Abykalk, Lovrik och Rare, antalet objekt, 
arealen och procentuella andelen av naturtyperna inom 300-meters-zonen.

- Fliken stat2: Denna innehåller 10 tabeller;
- U1: Älvzonernas (där karteringszonen har KARTYP = 1) areal och antal objekt,
- U2: LIS-områdena sammantagna innehåll av naturvärden,
- U3: LIS-områdenas sammantagna areal (utanför och innanför 300-meters-zonen) och dess 

innehåll av nyckelobjekt (NBI),
- U4: LIS-områdenas innehåll av naturvärden uppdelat i höga och låga naturvärden,
- U5: LIS-områdenas och övriga områdena (i karteringszonens) innehåll av nyckelbiotoper ,
- U6: Hela 300-meters-zonens innehåll av naturvärden och ett uträknat medel-naturvärde,
- U7: Hela 300-meters-zonens innehåll av Skyddad mark (naturreservat och nyckelobjekt),
- U8: LIS-områdenas arealer och procent av hela 300-meters-zonen,
- U9: LIS-områdenas innehåll av naturvärden och Utvecklingsgrad (Reco_per) och en uträkning 

av viktat Reco_per för samtliga LIS-områden,
- U10: En förteckning av Lisområdenas innehåll av naturvärden, natura 2000-naturtyper (även 

med utskrivna naturtypsnamn), ålder och areal
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BILAGA 1: DATABASSTRUKTUR

Kolumnnamn
och värden type

Beskrivning /
Definitioner

Karteringskolumner 
Karttyp 1 1 i Områdesindelning

0 LIS-områden som ligger utanför någon av följande områdes-kategorier

1
Karteringsområdet: 300m-zon på strandsidan av älven. 
Naturvårdsvärden utanför denna zon är inte karterade/redovisade

2 Dalälvens vattenyta – ej karterat inom detta projekt
3 öar i Dalälven – ej karterat inom detta projekt
9 enklaver utanför 300m-zonen – ej karterat inom detta projekt

TOMT 1 1 i
Fastighetsytor ur primärkartan (> 1ha) som innehåller 
bostadsytor

0 uppfyller ej villkoret
1 tomtmark enligt definition

VAG 1 1 i
Vägar buffrade ur fastighetskartan med 
schablonbredd beroende av vägtyp till ytor 

0 uppfyller ej villkoret
1 väg enligt definition

N2000a 4 4 i Naturtypsklassifikation enlig Natura 2000 (med modifikationer)
Värden - se bilaga 

XX

RESTKRIT 4 4 i Restaureringskriterier/ Bevarandestatus
Reco_
per

0 Fullvärdig naturtyp 100
1 För mycket träd för gräsmark 85
2 För mycket busk för gräsmark 85
4 Främmande trädslag 70

5
Kvalificerad naturtyp men gallrad eller gränsfall till att vara för ung 
(skog 90 - 120 år) eller succesionsfas för gräsmark (10 - 50 år) 85

7 Gräsmark som inte är heltäckande  men innehåller fragment av fullvärdig naturtyp 85
8 Löväng med underväxt av gran 85
9 För mycket vass (på fuktängar t ex 6450 mfl) 85

prTRAD 3 3 i Krontäckning av träd i procent inom gräsmarker
prBUSK 3 3 i Krontäckning av buskar i procent inom gräsmarker

age 2 2 i
Skogsålder (skogar som är 120 år eller äldre är kvalificerade 
natura 2000- naturtyper)

Reco_
per

1 Kalt hygge och Ungsskog - 19 år 10
20 Ungsskog 20 - 39 år 20
40 Ungsskog 40 - 59 år 35
60 Gallringsskog 60 - 79 år 50
80 Mogen skog 80 - 99 år 70

100 Äldre skog 100 - 119 år 85
120 Gammal skog 120  år och äldre -Fullvärdig naturtyp 100

age2009 1 1 i Skogsålder karterad ur satellitbild
0 Övriga ytor karterade i IRF-bild från 2005-09-01 0
1 Uppdaterade uppenbara hyggen i satellitbild (SPOT) från 2009-05-29 1

Brink 1 1 i Brinkmiljö (tilldelas ytterligare 3 poäng)
nval_
tot

1 Tillhör brinkmiljö "+3"
0 Tillhör ej brinkmiljö 0
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FALT 1 1 i Fältarbete (ytor där osäkerhet råder och fältarbete behövs)
1 Fältarbetes-behov
0 Inget uttalat fältarbetes-behov

Kolumner som läggs till efter kartering
Pot_val 2 2 i Potentiellt naturvårdsvärde

0 till 5 Inte speciellt naturskyddsvärd naturtyp
6 Höga naturvärden: Fullvärdig naturtyp eller som efter restaurering kan bli det

över 6

Höga naturvärden: Fullvärdig naturtyp eller som efter 
restaurering kan bli det och som dessutom är kalkrik, lövrik eller är en sällsynt 
naturtyp

Reco_per 3 3 i Utvecklingsgrad (procentuell del av fullvärdig naturtyp)

År för
åter-
hämtning

1 Kalt hygge och Ungsskog - 19 år 119
20 Ungsskog 20 - 39 år, åker, gräsmatta på kalkrik mark 100
35 Ungsskog 40 - 59 år 80
50 Gallringsskog 60 - 79 år, kultiverad gräsmark, ruderatvegetation 60
70 Mogen skog 80 - 99 år, täkt på sand-grusmark, främmande trädslag 40

85
Äldre skog 100 - 119 år, gräsmark med för mycket träd, busk, vass eller ej fullt 
utbildad 20

100 Gammal skog 120  år och äldre - Fullvärdig naturtyp 0

nval_2 2 2 i

Uppskattade naturvårdsvärden från natura2000-karteringen 
(beräknat som pot_val * reco_per dvs graden av befintliga 
värden av den potentiella naturtypens värde plus poäng för 
brinkmiljö)

0 till 5 Ej naturskyddsvärd naturtyp
6 Fullvärdig naturtyp eller som efter restaurering kan bli det

över 6
Fullvärdig naturtyp eller som efter restaurering kan bli det och som dessutom är 
kalkrik, lövrik eller är en sällsynt naturtyp

a_yt_nr 4 4 i

Id-numret (idyt05) för yta. Urval ur Naturdatabasen över 
Älvkarleby 2005 vad gäller ytor med sällsynta eller rödlistade 
arter

a_yt_val 1 1 i Värdeklassning ur Naturdatabasen över Älvkarleby 
0 Ej med i urvalet
1 Yta med sällsynt art eller signalart
2 Yta med rödlistad art
4 Ytor med punkter markerade VU, E, EN, Art och habitatdirektivet eller ÅGP-art

a_fa_nr 4 4 i

Id-numret (id) för yta. Urval ur Älvkarlebygruppen Inventerade 
områden 2010 vad gäller ytor med sällsynta eller rödlistade 
arter

a_fa_val 1 1 i Värdeklassning ur Älvkarlebygruppen Inventerade områden
0 Ej med i urvalet
1 Yta med sällsynt art eller signalart
2 Yta med rödlistad art

v_pdb 1 1 i
Naturvärden från LSTs punktdatabas (Ytor som innehåller 
punkter med prioritet för de med högre värden)

0 Saknar punkter
1 Ytor med punkter markerade Rar eller S
2 Ytor med punkter markerade NT eller F
4 Ytor med punkter markerade VU, E, EN, Art och habitatdirektivet eller ÅGP-art
a_pk_val 1 1 i Värdeklassning ur Naturdatabasen över Älvkarleby - punkter
0 Saknar punkter
1 Ytor med punkter markerade Rar eller S
2 Ytor med punkter markerade NT eller F
4 Ytor med punkter markerade VU, E, EN, Art och habitatdirektivet eller ÅGP-art
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us_redli

Naturvärden från "Upplandsstiftelsen 1997" (Ytor som 
innehåller punkter med prioritet för de med högre värden). 
Data från Upplandsstiftelsen kom in sent under rapportskrivningen - 
är inlagda i kartdatabasen men är inte medtagna i slutstatistiken för 
de 15 ytor där naturvärden förhöjts till följd av uppgifterna.

0 Ej med i urvalet
1 Yta med sällsynt art eller signalart
2 Yta med rödlistad art
4 Ytor med punkter markerade VU, E, EN, Art och habitatdirektivet eller ÅGP-art

angbete 1 1 i Ytor som är klassade i Ängs- och bete-inventeringen
nval_
tot

0 tillhör inte
1 tillhör "+3"
nat_res 1 1 i Ytor som ligger inom Natura2000 eller naturreservat
0 tillhör inte
1 tillhör
nbi 1 1 i Ytor som ligger inom nyckelbiotoper
0 tillhör inte
1 tillhör

falt_val 1 1 i

Ökat naturvärde inom ytor som är kända genom 
fältinventering. Det högsta värdet i någon av a_yt_val, 
a_fa_val, v_pdb eller a_pk_val är inlagt här

nval_
tot

0 Saknar punkter 0
1 Ytor med punkter markerade Rar eller S "+1"
2 Ytor med punkter markerade NT eller F "+2"
4 Ytor med punkter markerade VU, E, EN, Art och habitatdirektivet eller ÅGP-art "+4"

nval_tot 2 2 i
Summerade naturvårdsvärdet: naturtypsvärdet plus 
naturvärdet känt genom fältinventeringar (nval_2 + falt_val)

0 till 5 Inte speciellt naturskyddsvärd naturtyp
6 Höga naturvärden: Fullvärdig naturtyp eller som efter restaurering kan bli det

över 6

Höga naturvärden: Fullvärdig naturtyp eller som efter 
restaurering kan bli det och som dessutom är kalkrik, lövrik eller är en sällsynt 
naturtyp

Lis_id 3 3 i Kommunens ID-nummer för LIS-ytorna

Lis_txt
100 
100 c Kommunens text för LIS-ytorna

lis_all 1 1 i Ytor som ligger inom LIS-områden
0 tillhör inte
1 tillhör

havd 1 1 i Hävdade ytor
nval_
tot

0 Ingen hävd 0
1 slåtter "+3"
2 bete "+1"

n2_hname
100 
100 c

Naturtypsklassifikation enlig Natura 2000 (med modifikationer)
Huvudtyp i textformat

n2_uname
100 
100 c

Naturtypsklassifikation enlig Natura 2000 (med modifikationer)
Undergruppstyp i textformat

Kolumner som är underlag för beräkning av 
Potentiellt naturvårdsvärde (Pot_val) men som inte är inlagt i kartdatabasen

Nt_value Grundnaturvärde för naturtyp
0 till 5 Icke-Natura naturtyper
6 Natura naturtyper
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Abykalk 1 1 i
Naturtyper som i Älvkarlby brukar vara kalkrika 
tilldelas extra naturvärde

0 Ingen tydlig kalktyp
1 Delvis kalktyp eller osäker
2 Kalktyp
Lovrik 1 1 i Lövrika naturtyper tilldelas extra naturvärde
0 Inte lövrik naturtyp
1 Löv-barr-blandskogar
2 Triviallövskogar
3 Ädellövrika lövskogar
Rare 1 1 i Naturtypens sällsynthet i riksperspektiv
0 Naturtypen är inte sällsynt
1 Osäker naturtypsklassning där kalkrik sällsyntare naturtyp kan vara aktuell
2 Sällsyntare naturtyp
3 Mycket sällsynt naturtyp
4 Närmast unik naturtyp
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BILAGA 2: NATURA 2000- NATURTYPER OCH ÖVRIGA NATURTYPER (ASTERISK-MARKERADE) 
SOM ANVÄNDS VID KARTERINGEN AV DALÄLVENS 300-METERS-STRANDZON I ÄLVKARLEBY.
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BILAGA 3: NATURTYPER SOM HAR LAGTS TILL NATURA 2000-NATURTYPERNA OCH ANVÄNTS 
VID KARTERINGEN

6911
Öppen kultiverad gräsmark på kalkrik sandig 
mark

(succesion till fullvärdig naturtyp möjlig och 
går fortare än på mindre kalkrik mark)

6921 Bebyggd mark
Fastigheter (> 1 ha) med byggyta (som är 
bostäder) enligt primärkartan

6932
Åker på kalkrik sandmark  (succesion möjlig till 
6210 - 120 år?) Inom en längre tidsperiod restaurerbar till 6210

6952
Väg-, järnvägskants- och ruderatvegetation på 
kalkrik mark

succesion möjlig till en störningsberoende 6210 
(- 30 år?)

6953 Väg med allé av grövre lövträd Rödlistade lavar sannolika
6958 Järnväg  
6960 Övrig öppen Ickenatura-typ Exploaterad vegetationsfri mark

6961
Sand-grusmark på kalkrik mark (succesion 
möjlig till 6210 - 30 år?)

succesion möjlig till en störningsberoende 6210 
(- 30 år?)

6962
Övrig öppen Ickenatura-typ - gräsmattor på 
kalkrik mark

kan restaureras till 6210 - om näringsämnen i 
jordlager förs bort - fler finns (även inom 
tomter)!!!

6963
Övrig öppen Ickenatura-typ - skött gräsmark - 
med stora parkträd  Rödlistade lavar sannolika

6964 Övrig öppen Ickenatura-typ - övriga gräsmattor  

9040
Gråallund på kalkrik mark oftast med 
ädelövarter och hägg

typ som annars i delar kan ingå i 9017, 9820, 
9750 eller 9760. Mycket ovanlig naturtyp.

9052 Näringsrik granskog - lövrik  
9073 Trädklädd betesmark Lövdominerad

9911
Ickenatura- barrskog på fd öppen frisk - torr 
kalkrik gräsmark (igenväxningsskog) Restaureringsbar till 6210

9912
Ickenatura - lövskog på fd öppen frisk - torr  
kalkrik gräsmark (igenväxningsskog) Restaureringsbar till 6210

9926
Ickenatura - lövdominerad icke-naturaskog på 
fuktig - blöt kalkrik gräsmark Restaureringsbar till 6411 eller 6450

9927
Ickenatura - barrdominerad icke-naturaskog 
på fuktig - blöt kalkrik gräsmark Restaureringsbar till 6411 eller 6450
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BILAGA 4: TABELL SOM VISAR HUR POTENTIELLA NATURVÄRDET (POT_VAL) TAGIT 
FRAM
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1000 6 0 0 0 100 6  6960 0 0 0 0 1 0

1155 6 2 0 2 100 10  6961* 2 2 0 1 50 12

1220 6 0 0 0 100 6  6962* 0 0 0 0 20 12

1630 6 0 0 0 100 6  6963* 3 0 3 0 100 6

1640 6 0 0 2 100 8  6964* 0 0 0 0 1 0

2100 6 2 0 4 100 12  7142 6 0 0 0 100 6

2181 6 2 0 4 100 12  7233 6 3 0 2 100 11

2910 6 0 0 0 100 6  7820 6 1 0 1 100 8

3100 6 0 0 0 100 6  9006 6 2 1 0 100 9

3210 6 0 0 0 100 6  9010 6 0 0 0 100 6

3213 6 0 0 0 100 6  9012 6 0 0 0 100 6

3214 6 0 0 0 100 6  9016 6 0 1 0 100 7

6210 6 3 0 3 100 12  9017 6 0 2 0 100 8

6411 6 3 0 3 100 12  9019 6 0 0 0 100 6

6450 6 0 0 2 100 8  9040 6 2 2 4 100 14

6530 6 0 3 4 100 13  9050 6 3 0 2 100 11

6810 6 1 0 0 100 7  9052 6 3 1 2 100 12

6820 6 1 0 0 100 7  9060 6 1 0 3 100 10

6910 2 1 0 0 50 7  9061 6 1 0 4 100 11

6911* 2 2 0 1 50 12  9073 6 0 2 2 100 10

6920 0 0 0 0 1 0  9080 6 2 2 0 100 10

6921* 0 0 0 0 1 0  9750 6 0 2 4 100 12

6930 0 0 0 0 20 0  9760 6 0 3 4 100 13

6932* 0 2 0 1 20 12  9801 6 0 2 0 100 8

6941* 2 2 0 1 50 12  9820 6 0 3 0 100 9

6950 0 0 0 0 0 0  9911* 1 1 0 0 85 12

6951* 0 0 0 0 0 0  9912* 1 1 2 0 85 12

6952* 2 1 0 1 35 12  9926* 1 1 2 0 85 12

6953* 3 0 3 0 100 6  9927* 1 1 0 0 85 12

6958* 0 0 0 0 1 0  9930* 0 0 0 0 1 0
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BILAGA 5: LIS-OMRÅDENA 19, 25 OCH 53 MOT NATURVÄRDESKARTA OCH NYCKELOBJEKT 
(VÄRDET 6 OCH DÄRÖVER INNEBÄR HÖGT NATURVÄRDE)
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BILAGA 6: LIS-OMRÅDENA 25, 30 OCH 107 MOT NATURVÄRDESKARTA OCH NYCKELOBJEKT 
(VÄRDET 6 OCH DÄRÖVER INNEBÄR HÖGT NATURVÄRDE)
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BILAGA 7: LIS-OMRÅDENA 33, 34, 36 OCH 51 MOT NATURVÄRDESKARTA OCH 
NYCKELOBJEKT (VÄRDET 6 OCH DÄRÖVER INNEBÄR HÖGT NATURVÄRDE)
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BILAGA 8: LIS-OMRÅDENA 41 OCH 45 MOT NATURVÄRDESKARTA OCH NYCKELOBJEKT 
(VÄRDET 6 OCH DÄRÖVER INNEBÄR HÖGT NATURVÄRDE)
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BILAGA 9: LIS-OMRÅDENA 38, 41, 46, 47 OCH 48 MOT NATURVÄRDESKARTA OCH 
NYCKELOBJEKT (VÄRDET 6 OCH DÄRÖVER INNEBÄR HÖGT NATURVÄRDE)
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BILAGA 10: LIS-OMRÅDENA 49 MOT NATURVÄRDESKARTA OCH NYCKELOBJEKT (VÄRDET 6 
OCH DÄRÖVER INNEBÄR HÖGT NATURVÄRDE)


