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Sammanfattning  

En inventering har skett i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Säffle tätort. Störst naturvärde 

har ett skogsområde i planens nord-östra delar där skogen består av ett större sammanhängande naturvärde i form 

barrnaturskog av naturskogslinkande karaktär samt randområden till denna skog av lövrik och fleråldrad 

skogsvegetation.  

Större delen av inventeringsområdet sträcker sig utmed Byälven och det är främst strandbrinken som då har högre 

naturvärden. I två områden finns dock också högre naturvärden utpekade och då främst knutet till grövre 

lövvegetation.  

 

Inventeringen har skett enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7435:NVI_100.docx / utskriven: 2017-06-21 3 (27) 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................................................................................................................................................. 2	
1	 Bakgrund / Inledning ......................................................................................................................................................................................................................... 4	
2	 Syfte med naturvärdesinventering ........................................................................................................................................................................................ 4	
3	 Avgränsning och metodik ............................................................................................................................................................................................................. 4	
4	 Allmän beskrivning av området ............................................................................................................................................................................................... 5	

4.1	 Delområde A ................................................................................................................................................................................................................................ 6	
4.2	 Delområde B ................................................................................................................................................................................................................................ 7	
4.3	 Delområde C ................................................................................................................................................................................................................................ 7	
4.4	 Delområde D ............................................................................................................................................................................................................................... 8	
4.5	 Delområde E ............................................................................................................................................................................................................................... 8	
4.6	 Delområde F ............................................................................................................................................................................................................................... 9	
4.7	 Delområde G ............................................................................................................................................................................................................................. 10	
4.8	 Delområde H ............................................................................................................................................................................................................................ 12	
4.9	 Delområde I ............................................................................................................................................................................................................................... 13	
4.10	 Delområde J ........................................................................................................................................................................................................................... 15	
4.11	 Delområde K ............................................................................................................................................................................................................................ 16	
4.12	 Delområde L ........................................................................................................................................................................................................................... 18	

5	 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ......................................................................................................................................................................... 19	
5.1	 Naturvärdesobjekt A ............................................................................................................................................................................................................ 21	
5.2	 Naturvärdesobjekt B .......................................................................................................................................................................................................... 21	
5.3	 Naturvärdesobjekt D ......................................................................................................................................................................................................... 22	
5.4	 Landskapsobjekt 1 ............................................................................................................................................................................................................... 23	
5.5	 Landskapsobjekt 2 .............................................................................................................................................................................................................. 24	
5.6	 Naturvärdesobjekt L .......................................................................................................................................................................................................... 26	
5.7	 Landskapsobjekt 1 Linjeobjekt ................................................................................................................................................................................... 26	

6	 Referenser: ........................................................................................................................................................................................................................................... 27	
6.1	 Referenser internet: ............................................................................................................................................................................................................ 27	

1 
  



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7435:NVI_100.docx / utskriven: 2017-06-21 4 (27) 

1 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen är en del i planarbetet med framtagande av en fördjupad översiktsplan för Säffle tätorts 

strandnära områden.  

2 Syfte med naturvärdesinventering 

Syftet med inventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I rapporten finns också 

samtliga områden som inte bedöms ha några höga naturvärden beskrivna.  

3 Avgränsning och metodik 

Inventeringen genomfördes den juni månad 2017 vid två tillfällen genom en översiktlig biotopkartering i fält. Inför 

fältbesöket har området studerats utifrån tillgänglig data så som flygfoto, artdataportalen samt GIS-skikt från 

Länsstyrelsen.  

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014 med tillägg av värdeklass 4 samt värdeelement och att all mark 

har beskrivits, även områden med lågt naturvärde och som där med inte bedöms ha någon naturvärdesklass.  

Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturområden med betydelse 

för den biologiska mångfalden. En naturvärdesinventering ska enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda 

områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden.   

Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdeklass.  

Detaljeringsgraden för inventeringen har varit fältnivå med detaljeringsgrad medel.  
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4 Allmän beskrivning av området 

Nedan redovisas de delområden som inventeringsobjektet består av.  

 

Karta med utredningsområdet markerat. 
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Delområden i norr.  

4.1 Delområde A 

Stora delar av området utgörs av ett större naturvärdesobjekt som är naturbarrskogsliknande. I området finns 

olikåldrad vegetation av löv- och barr. Området hyser gran till stora delar men på torrare partier, där även hällmark 

förekommer, finns visst inslag av tall.  I hela området finns rikligt med lövvegetation av asp, sälg, björk, ek och rönn. I 

område finns flera mycket grova aspar. Närmast vägen i norr samt i syd är det mer produktionsliknande skog, i 

södra delarna medelåldrig gran och utmed vägen i norr finns flera hällmarker med både tall och lövvegetation.  
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Foto över blandlövvegetation i öppnare delar 

4.2 Delområde B  

Området utgörs av en glest bevuxen åkerholme som är solbelyst och ligger solitärt i ett brukat åkerlandskap. 

4.3 Delområde C 

Området utgörs av åkermark, i åkermaken finns bland annat ett öppet dike samt en åkerholme, delområde B, både 

diket och åkerholmen är biotopskyddade.  
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4.4 Delområde D 

Delområdet utgörs av tätortsnära lövvegetation, i området finns inslag av trädgårdsväxter så som rönnspirea och 

körsbär närmast befintlig bebyggelse. I de delar som ligger längre norr om det påverkade området finns rikligt med 

lövvegetation med visst inslag av barrvegetation av gran och tall. Lövvegetationen består av bland annat asp, al, 

rönn, lönn och ek. I delar av området finns mycket grova aspar samt solitära träd av bland annat klenare ek och al. 

Naturvärden är främst knutet till de lägre fuktigare områdena i området där även markvegetationen är frodig och 

fuktpåverkad. 

 

Foto över grövre aspar i området 

4.5 Delområde E 

Området består av tomtmark med gräs, buskar och träd. 
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4.6 Delområde F 

De södra delarna av området utgörs av öppen tomtmark, med gräsmatta till stora delar. Utmed stranden utgörs det 

i centrala delen av området av brantare bergssluttning ned i vattnet, med tall och örnbräken mm. I norra delen 

består strandremsan av en klippt låglänt strand. I de norra delarna av delområdet är det delvis avverkat och viss 

produktionsskog kvarlämnad i en ravin. 

 

Foto över strandområdet nedanför befintliga hus i området.  
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Karta över områden i centrala Säffle 

4.7 Delområde G 

Delområdet utförs av en ö med ett glesare skogsparti. I området finns mycket stigar och dessa ansluter till 

fastlandet med en gångbro.  
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Foto över ön 

 

Foto över strandpromenaden till ön 
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4.8 Delområde H 

Delområdet utgörs av stadsmiljö och med en kaj mot älven. I området finns flera brygganläggningar samt 

sjösättningsramp mm.  

Foto över kajområdet samt en sjösättningsramp i bildens förgrund. 

  



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7435:NVI_100.docx / utskriven: 2017-06-21 13 (27) 

4.9 Delområde I 

Delområdet utgörs av stadsmiljö och med en kaj mot älven. I området finns flera brygganläggningar. Östra delarna 

utgörs av glesare bebyggelse och parkering. Utmed hela området finns strandpromenad. I de centrala delarna finns 

slussanläggning. 

 

Foto mot bron över älven
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foto över sluss som ligger i området. 
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Karta över södra säffle. 

4.10 Delområde J 

Delområdet utgörs av båthamn och flera områden med båtskjul. Området är låglänt och i norra delarna finns ett 

större fuktigt område som även har en öppen vattenspegel. Strandremsan mot älven är vassbevuxen och i stora 

delar finns flera sammanhängande större vassbälten.  
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Utmed flera delar av området finns sammanhängande vassbälten mellan bryggor och båtanläggningar. 

4.11 Delområde K 

Delområdet utgörs bland annat av en båthamn med parkering. Öst från stranden utgörs området av lövvegetation 

och öppna igenvuxna marker. Området genomkorsas av en grusad GC-väg. I området finns riklig lövvegetation av al, 

sälg, asp, ek, lönn, rönn mm. I området finns också inslag av brännässlor och älgört och i området närmast älven 

finns områden som är fuktigare och påverkade av vatten.  
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Foto över kaj som sträcker sig utmed stranden i området. 

 

Foto över vegetationen i torrare delar i området. 
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4.12 Delområde L 

Delområdet utgörs av en bäck som rinner genom lätta lermarker. I området finns rikligt med lövvegetation och flera 

mycket grova alar. 

 

Foto över lövsly i sänka med dike.  
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5 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

Inom ramen för inventeringen ska geografiska områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden 

identifieras enligt SS199000:2014 och anges som naturvädesobjekt. Ett naturvärdesobjekt ska vara så enhetligt att 

det kan tilldelas en gemensam natuvärdesklass. Naturvärdesklass är en sammanvägning mellan arter och livsmiljöer. 

Förutom naturvärdesobjekt skall även landskapsobjekt som är viktiga för den biologiska mångfalden identifieras och 

beskrivas. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass från SS199000:2014 där en sammanvägning av art 

respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  

 

Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  
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Karta över utredningsområdet med naturvärdesobjekt samt landskapsobjekt markerade.  
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5.1 Naturvärdesobjekt A 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Barrnaturskog  

Värde: Flerskiktad skog med grov lövvegetation av bland annat asp. 

Karaktär och motivering: 

Området är flerskiktat, olikåldrad skogsmark med vegetation av löv och barr. I området finns flera mycket grova 

lövträd.  

 

Grövre aspar i barrvegetation. 

5.2 Naturvärdesobjekt B 

Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: Åkerholme 

Värde:  

Karaktär och motivering: Solbelysta solitära träd i produktiv åkermark.  
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5.3 Naturvärdesobjekt D 

Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: lövvegetation 

Värde: översilningsmark 

Karaktär och motivering: Området består av låglänt terräng med högörtsvegetation och lövträd. I området finns 

riklig lövvegetation och lövträd som står solitärt. I gränsen mot söder finns även mycket grova aspar.  

 

Uppslag av lövträd i fuktig näringsrik mark.  
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5.4 Landskapsobjekt 1 

Typ: Blandlövskog 

Motiv:  

Flerskiktad blandskog med inslag av torrhällar, produktionsskog och uppslag av yngre lövträd i så kallade lövbrännor. 

 

Foto på del av glesare lövpartier kring värdekärnan, där det finns mer naturvärde.
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5.5 Landskapsobjekt 2 

Typ: Lövvegetation 

Motiv:  

Större sammanhängande lövskogsområde med fuktig mark i de lägre partier och torrare inslag i höjderna.  

 

Lövvegetation, ju högre upp från vattnet, ju torrare och grövre träd samt mer och mer blandvegetation. 
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Karta över södra delen 
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5.6 Naturvärdesobjekt L 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Grov lövvegetation 

Värde: Grövre al 

Karaktär och motivering: Området utgörs av en bäck och tillhörande sänka, i området finns riklig buskvegetation av 

löv men också grövre lövträd av al m.fl.  

 

Grövre lövträd. 

5.7 Landskapsobjekt 1 Linjeobjekt 

Typ: Vass 

Motiv: Större sammanhängande vassvegetation.  
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