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2014-12-12 NVI - Naturcentrum rapport - projekt 335  

Glänningeområdet är ett stort fritidsområde med vegetation, sjöar och 
GC-vägar. Som underlag till fortsatt planering av området har 
Laholms kommun beställt en naturvärdesinventering. Resultatet av 
inventeringen presenteras i denna rapport. 
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Uppdrag och metoder 

På uppdrag av Laholms kommun genom Ramböll Sverige AB har Naturcentrum AB 
genomför en naturvärdesinventering av Glännigeområdet.  

Inventeringen har utförts en enligt Svensk standard SS 19900:2014 med följande 
specifikationer. 

•  Inventering utförde enligt ”fältnivå, detaljeringsgrad medel” med ”tillägget 
naturvärdesklass 4”. 

•  Inventering av vattenmiljöer har inte varit fullständig, utan enbart utifrån vad som är 
möjligt att observera från ytan. Bottenkarteringar eller provtagning har inte ingått.  

• Inventeringsområdets avgränsning framgår av karta 1. 
•  Inventering genomfördes under perioden 22–24 juli. Under perioden rådde 

värmebölja med uppemot 30 grader, svag vind och strålande solsken. Vissa 
insektsgrupper var dåligt aktiva i den extrema värmen. 

• Inventering av arter inriktades mot kärlväxter, lavar, insekter och fåglar.  
 

Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Glänninge-området har som helhet ”påtagligt naturvärde” genom sina många olika 
biotoper och mosaikartade strukturer där en mängd olika naturtyper möter varandra. 
Stora delar bär tydlig karaktär av kulturmark och området har mycket stor betydelse 
för friluftslivet.  

Vissa delområden har större betydelse för biologisk mångfald. Det är bl a sådana 
biotoper som saknas eller är ovanliga i omgivande landskap. Exempel är 
Glänningesjön och strandmarkerna intill denna, men även blandskogstyper och 
våtmarker/sumpsjöar/sumpskogar.  

Trädgenerationen inom området är med undantag av sjöns närhet planterade och i 
första generation vilket innebär att de har mindre betydelse för biologisk mångfald. 
Runt sjön finns även naturligt föryngrade och i vissa fall gamla lövträd av bl a klibbal, 
bok, pil och ek vilka då har större betydelse. Flertalet av skogsbestånden utvecklas 
bäst för biologisk mångfald om de får fortsätta att växa fritt utan skogliga åtgärder. 

Torrängar på sandig mark är ett karakteristiskt inslag. Bäst utvecklad är dessa 
naturtyper på ännu störda marker invid stigar, upplag och andra kulturellt påverkade 
platser. Naturtypen är beroende av fortsatt hävd eller öppethållande gärna i form av 
någon form av slåtter. 

Några mindre områden har lågt naturvärde, dvs de har inget eller ringa betydelse för 
biologisk mångfald. De utgörs främst av gräsmattor, fotbollsplaner, bebyggd mark 
eller hårdgjorda ytor samt något ungt skogsbestånd. De bidrar i sitt nuvarande 
tillstånd inte till mångfald inom arter, mellan arter eller mellan ekosystem. 

Landskapsobjekt 

Hela inventeringsområdet är att betrakta som ett landskap med påtaglig betydelse för 
biologisk mångfald. Det uppfyller kriterier för landskapsobjekt enligt SS19900:2014 
genom att; ”de ingående naturvärdesobjekten ger förutsättningar för naturvårdsarter 
som är knutna till ett landskap med en kombination av olika naturtyper”. 
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Arter 

Vid inventeringen gjordes totalt 280 artnoteringar av drygt 200 arter gjordes inom 
området. Dessa är överförda till ArtPortalen där de är sökbara (artportalen.se 
respektive svalan.se) under projektet ”Glänninge-nvi 2014”.  

Naturvårdsarter 
Bland noterade arter bedöms 32 st vara naturvårdsarter och 6 av dessa är rödlistade. 
Med naturvårdsart menas art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i 
sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald (t ex därför den är hotad eller 
sällsynt). För landet främmande och nyligen etablerade arter räknas normalt inte som 
naturvårdsarter även om de är sällsynta. 

Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper 
risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT= 
Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nationellt 
utdöd.  

 

Tabell 1. Naturvårdsarter 

Artnamn Rödlis
tad 

Sällsynt/ 
mindre 
allmän 

indikator på 
biologisk 
mångfald 

god indikator 
på biologisk 

mångfald 
Fåglar     
brunsiska   x  
fisktärna   x  
ladusvala   x  
rörsångare    x 
skäggdopping  x   
sothöna   x  
steglits   x  
stenknäck   x  
sydlig gransångare  x   
tornseglare X (NT)    
turkduva X (NT)    
     
Insekter     
gräshumla   x  
kartfjäril  x   
sandbin (Andrena)    x  
solgräshoppa   x  
trollsländor (odonata   x  
     
Kärlväxter     
ask X (VU)    
backtimjan    x 
blåklint   x  
blåmonke    x 
bockrot   x  
fältkrassing   x  
fältmalört   x  
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Artnamn Rödlis
tad 

Sällsynt/ 
mindre 
allmän 

indikator på 
biologisk 
mångfald 

god indikator 
på biologisk 

mångfald 
fältmalört   x  
grön kavelhirs X (NT)    
hårslinga   x  
knytling   x  
liten blåklocka  x   
ljust kungsljus   x  
missne   x  
skogsalm X (VU)    
strandpryl    x 
styvfibblor   x  
uddnate X (NT)    
åkervädd   x  
     
Lavar     
ärgnål   x  
 

Naturvärdesobjekt 

Totalt 13 delområden (naturvärdesobjekt) har bedömts ha betydelse för biologisk 
mångfald. Deras betydelse har klassificerat i 4 klasser enligt nedan. Övriga områden 
ingår endast i landskapsobjektet men har inget ”egenvärde” för biologisk mångfald. 

Tabell 2. Naturvärdesobjekt 

Antal 
naturvärdesobjekt  

Naturvärdesklass Förtydligande 

  

högsta naturvärde  
naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass har särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell 
eller global nivå. 

2 stycken  

högt naturvärde 
naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass har särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 

4 stycken  

påtagligt naturvärde 
naturvärdesklass 3 
 
 

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, men varje enskilt 
område med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå.  

 

7 stycken 

 

visst naturvärde 
naturvärdesklass 4 
 

Det är av betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt 
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras, men varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av 
betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global 
nivå.  
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Karta 
Figur 1. Karta som visar inventeringsområdet och identifierade naturvärdesobjekt 
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Naturvärdesobjekt nr 1 
Dominerande naturtyp: Ängs- och betesmark 

Naturvärde: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Naturvårdsarter: Liten blåklocka, backtimjan, sandbin (Andrena), solgräshoppa 

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Sandiga torrängar. Till stora delar skötta med 
gräsklippning. Kultiverad mark, till större delen med trivial flora. Här och var på 
torrare partier mera örtrikt med bl.a. stora populationer liten blåklocka, stånds, 
harklöver, johannesört, jordklöver, brandfibbla, backtimjan, kråkvicker etc. I dessa 
områden finns rikare insektsliv med flera arter Andrena-bin, grobladsljusmott, 
solgräshoppa m.fl.  

 
Naturvärdesobjekt 1 

 
Naturvärdesobjekt 1 
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Naturvärdesobjekt nr 2  
Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Naturvärde: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Naturvårdsarter: Stenknäck och tornseglare (NT) – endast i luften 

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Välskött arboretum med planterade ovanliga 
träd (vitoxel, äkta kastanj, exotiska ekar etc.) och park-/rekreationsmiljö. Rikt fågelliv 
med bl.a. stenknäck, grönfink och födosökande tornseglare. 

 
Naturvärdesobjekt 2 

Naturvärdesobjekt nr 3  
Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Naturvärde: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  

Naturvårdsarter: Kartfjäril, ask (NT), skogsalm (NT) och sydlig gransångare  

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Medelålders-ung blandlövskog med björk, sälg, 
asp, gran, skogsalm. Snårigt, busk- och örtrikt med try, olvon, blåhallon, misplar, 
hagtorn, fläder etc. 

Rik flora, död ved etc. vilket saknas i omgivande landskap. 

Häckningslokal för sydlig gransångare, förekomster av skogsalm, ask. I brynmiljöerna 
mot sydost finns relativt rik insektsfauna med bl.a. kartfjäril. 

 
Naturvärdesobjekt 3 
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Naturvärdesobjekt nr 4  
Dominerande naturtyp: Småvatten 

Naturvärde: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 

Naturvårdsarter: Trollslädor (Odonata)  

Kommentar: Bedömningen är preliminär. En fördjupad inventering av vattenlevande 
organismer kan visa på artförekomster av groddjur eller andra skyddsvärda arter 
skulle innebära att naturvärdet kan vara högre. 

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Liten eutrof damm omgiven av Salix-snår och 
lövbryn. Sjöns täckt av flytbladsvegetation av näckrosor, gäddnate, andmat etc och i 
omgivningarna finns vass, bredkaveldun, videört, klibbal etc. 

Insektslivet, inte minst trollsländor finns rikligt. 

Mosaik, artdiversitet samt i landskapet ovanlig naturtyp motiverar naturvårdsklassen 
även om vattnet är mycket grumligt och har dålig vattenkvalitet, sannolikt övergött 
och med dåliga syreförhållanden. 

 
Naturvärdesobjekt 4 

Naturvärdesobjekt nr 5  
Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Naturvärde: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Naturvårdsarter: Skogsalm (NT)  

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Bryn, träd och buskplanteringar. I trädskiktet 
märks bl.a. gilialönn, avenbok, skogsalm, hassel m.fl. Främst de sydvända brynen i 
norra kanten är av betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvärdesobjekt nr 6  
Dominerande naturtyp: Ängs- och betesmark 

Naturvärde: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  

Naturvårdsarter: Turkduva, ladusvala, steglits, sydlig gransångare, brunsiska, blåklint, 
grön kavelhirs, ljust kungsljus 

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Sandiga ruderatmarker, ängsmark och 
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buskridåer med rik och varierad flora och insektsliv. Rika födoresurser för fjärilar. 
Betydligt högre biodiversitet än omgivande marker. Förekomst av enstaka rödlistade 
arter såsom turkduva (NT) och kavelhirs (NT) en del ytterligare naturvårdsarter. 
Flera ovanliga kulturflyktingar av främst kuriöst värde förekommer till exempel 
tigeröga, jätteverbena och strålöga. 

 
Naturvärdesobjekt 6 

Naturvärdesobjekt nr 7  
Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Naturvärde: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Lövblandskogsdunge med björk, fågelbär, ek, 
gråal, hägg, rönn etc. Området bidrar till allmän biodiversitet. 

 
Naturvärdesobjekt 7 

Naturvärdesobjekt nr 8 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Naturvärde: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Naturvårdsarter: Sydlig gransångare, ärgnål, skogsalm (NT), missne  

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Blandskog, fuktig-frisk med asp, björk, Salix, 
alm etc. och en del barrinblandning. Delvis av sumpskogs-typ med en del grov död 
ved. Skogskärr ingår med bl.a. missne, bäckveronika, jättegröe, gråstarr etc. 
Delområdet är viktig för biodiversiteten i området och kan på sikt utvecklas till högre 
naturvärde om det får utvecklas fritt. 
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Naturvärdesobjekt 8 

Naturvärdesobjekt nr 9 
Dominerande naturtyp: Småvatten 

Naturvärde: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Liten vattensamling med sandig botten och rikt 
utbildad vatten- och strandvegetation. Mycket rikt med insekter, framför allt 
flicksländor. Hög biodiversitet och viktig småbiotop som har visst naturvärde i ett 
landskap där denna biotoptyp till stora delar saknas. 

 
Naturvärdesobjekt 9 

Naturvärdesobjekt nr 10 
Dominerande naturtyp: Ängs- och betesmark 

Naturvärde: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 

Naturvårdsarter: Sandbin (Andrena), styvfibblor, gräshumla, fältmalört,  blåmunkar 
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Beskrivning och motivering till naturvärdet: Sandiga torrängar och ruderatmarker invid P-
plats och en förskola. De sandiga torrängarna har en lågörtflora som tillsammans 
med ruderatmarker har viss betydelse för biologisk mångfald. 

 
Naturvärdesobjekt 10 

Naturvärdesobjekt nr 11  
Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Naturvärde: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

Natura 2000-habitat: Ävjestrandssjö 3130  

Naturvårdsarter: Fisktärna, sothöna, hårslinga, uddnate (NT), skäggdopping, 
rörsångare, strandpryl, trollsländor 

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Grund klarvattensjö av sylört-typ med 
varierande strandmiljöer. Rik fågelfauna (fisktärna, skäggdopping m.fl.) och insektsliv 
samt rik flora i sjön samt runt stränderna med inslag av naturvårdsintressanta arter 
gör att bedömningen blir hög. 

Rik flora av strand- och undervattensväxter. Bl.a. hittades den rödlistade uddnaten. 

 
Naturvärdesobjekt 11 
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Naturvärdesobjekt nr 12  
Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Naturvärde: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

Naturvårdsarter: Sydlig gransångare,  brunsiska, blåmunkar (i sydbryn), solgräshoppa (i 
sydbryn) 

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Galleriskog runt sjön bestående av bl.a. äldre 
klibbal och ek. Det finns även några äldre pilar och bokar. Området hyser delvis 
gamla naturligt föryngrade träd, grov död ved, naturliga bohål etc. och hela området 
utgör ett mycket viktigt inslag i landskapsbilden och har hög artrikedom. Sannolikt 
skulle fördjupad artinventering visa på fler naturvårdsarter av främst fåglar och 
insekter. 

 
Naturvärdesobjekt 12 

Naturvärdesobjekt nr 13 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Naturvärde: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Beskrivning och motivering till naturvärdet: Brynmiljöer med betydelse för främst 
insektsfaunan. 

 
Naturvärdesobjekt 13 


