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Sammanfattning 
Vaggeryds kommun avser att ta fram en detaljplan ett nytt för ett nytt bostadsområde i Götarp, 

sydväst om Vaggeryds tätort. Med anledning av detta har Kråkfot Natur AB genomfört en 

naturvärdesinventering av planområdet (ca 3,5 ha) samt ca 8 ha dess omgivningar. Syftet med 

inventeringen är att undersöka om det finns höga naturvärden inom det område som är påtänkt 

för byggnation samt i dess influensområde i sydväst. Syftet är även att - om möjligt - peka ut ytor 

i området utanför planområdet där naturvärdena är lägre för att se om dessa kan tas i anspråk för 

eventuell dagvattenhantering eller bebyggelse.  

Större delen av planområdet utgörs av f.d. åkermark och annan gräsmark. Inga rödlistade arter 

har påträffats här och ytorna bedöms ha låga-måttligt höga naturvärden. Strandzonen mot Lagan 

är det enda undantaget, vilken hyser mycket höga naturvärden. Detta område bör inte 

exploateras. Om man planerar att sköta eller göra ingrepp i strandmiljön i syfte att öka dess 

tillgänglighet för boende eller friluftsliv bör detta kommuniceras med en ekolog så att åtgärderna 

kan ske på ett sätt som är förenligt med att bevarandet av den naturliga strandmiljön. 

Större delen av betesmarken söder och väster om planområdet har höga-mycket höga 

naturvärden. Dessa ytor bör ej exploateras utan fortsätta att skötas så att dess naturvärden 

bibehålls. I betesmarken noterades rikligt av de rödlistade arterna slåttergubbe (VU), 

sommarfibbla (NT) och sparsam förekomst av vanlig backsippa (VU). En sammanställning av de 

fynd av rödlistade arter som rapporterats in till Artportalen, visar att observationer gjorts av 19 

rödlistade fågelarter rapporterats in från en plats ca 200 m från planområdet. Många av de 

observerade fåglarna har bara observerats sträckande eller förbiflygande men de arter som 

noterats spelande eller häckande i området visar att betesmarkerna och strandmiljöerna runt 

Lagan är intressanta fågelmiljöer. 

I Artportalen har även utter rapporterats in från en plats vid Lagan knappt 200 m väster om 

planområdet.  

Det finns dock även ytor i anslutning till planområdet där naturvärdena bedöms vara låga-måttligt 

höga vilka bör vara första handsvalet om mer mark behöver tas i anspråk. Det rör sig 

huvudsakligen om gammal åkermark  och planade betesmark med låga floravärden. Ett av 

områdena är fuktigt/blött och är mest lämpad för att t ex fungera som dämpande vattenmagasin 

höga flöden eller fungera som vattenrenande våtmark.  

Naturvärdesinventeringen utfördes den 29 juni år 2015 av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB. 

Eva Götbrink är även rapportförfattare.  
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Inledning 
Vaggeryds kommun avser att utarbeta en detaljplan för ett nytt bostadsområde i Götarp, sydväst 

om Vaggeryd samhälle. Planområdet är ca 3,5 ha stort (bild 1). Kråkfot Natur har i samband med 

detta fått i uppdrag av att göra en naturvärdesinventering av planområdet och dess omgivningar. 

Syftet med naturvärdesinventeringen är bl a att kartera naturvärdena i det föreslagna området. 

Förutom planområdet ska även ett influensområde, ca 8 ha betesmark söder och väster om 

planområdet, inventeras och naturvärdesbedömas. Betesmarken i Götarp har höga kända 

naturvärden, den finns med i kommunens naturvårdsprogram och ingår i den nationella ängs- 

och betesmarksinventeringen. Avgränsningar för det inventerade området framgår av bild 1.  

Inventeringen har utförts den 29 juni år 2015 av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB. Eva 

Götbrink är även rapportförfattare. 

 
Bild 1. Planområdet är beläget i Götarp, alldeles sydväst om Vaggeryds samhälle. På bilden har 

planområdet avgränsats med vit linje. Utöver planområdet omfattar inventeringen även ca 8 ha 

betesmark söder och väster om planområdet (grön linje). Stora delar av betesmarken har höga kända 

naturvärden. OBS. Matargatan i planområdets södra del visar inte gatornas slutgiltiga läge då detta 

ännu inte var bestämt vid tiden för undersökningen. 

Syfte 
Syftet med inventeringen är att undersöka om det finns höga naturvärden inom det område som 

är påtänkt för byggnation samt i dess influensområde i sydväst. Syftet är även att - om möjligt - 

peka ut ytor i området utanför planområdet där naturvärdena är lägre för att se om dessa kan tas i 

anspråk för eventuell dagvattenhantering eller bebyggelse samt komma med förslag på hur 

naturvärdena kan stärkas.  
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Metod  

Sammanställning av redan kända naturvärden 
Följande material har insamlats för planområdet och dess omgivningar: 

 Samtliga naturhänsyn som redovisas i Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor 

(naturvårdsavtal, biotopskydd, skogliga nyckelbiotoper och naturvärdesområden mm.)  

 Rödlistade arter som rapporterats in från Artportalen. 

 Länsvisa geodata för webbGIS, Jönköpings län med avseende på naturvård. Samtliga 

skikt inom lagergrupperna områdesskydd, artinventeringar, biotopinventeringar och 

miljöövervakningsinventeringar har aktiverats för att se om träffar genererades inom det 

avgränsade området, men inte skikt kopplade till jakt och kalkning. I lagergruppen 

”vatten” har endast naturvärdesklassning av vattendrag aktiverats. 

Fältbaserad inventering 
Fältbaserad inventering utfördes den 29 juni år 2015 av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB. 

Utöver planområdet, som är ca 3,5 ha, undersöktes även ett influensområde på ca 8 ha, en 

betesmark söder och väster om planområdet. Betesmarken i Götarp har höga kända naturvärden. 

Avgränsningar för det inventerade området finns inritade på bild 1. Totalt tillbringades ca 6 h i 

området.  

Indelning i delområden 

Under fältarbetet delades planområdet in i 5 st mindre delområden inom vilka naturmiljön 

bedömdes vara relativt homogen. Varje delområde tilldelades en identitet, en siffra (1-5, se bild 

5). Även naturmarken i direkt anslutning till planområdet (den omgivande ”bården”) delades vid 

inventeringen upp i ett antal polygoner med homogen naturmiljö. De delområden som är belägna 

utanför planområdet har namngetts A-J (se bild 5).  

Insamlad data  
Det undersökta området utgörs av öppen mark – ej skog.  

I delområdena noteras naturtyp, dominerande vegetation och typiska samt karaktäriserande arter. 

Vidare noteras sällsynta arter, indikatorarter, rödlistade arter samt arter på art- och 

habitatdirektivets bilaga 2 i den mån de påträffas, samt eventuella negativa ingrepp - t ex 

förekomst av gödselpåverkan, diken, körskador och insådd av vallväxter. Utöver detta noteras 

övriga saker som bedöms kunna vara av intresse eller betydelse för naturvärdesklassificering.  

Varje delområde tilldelas en naturvärdesklass: klass 1 - mycket höga naturvärden, klass 2 - höga 

naturvärden, klass 3 - måttliga naturvärden, klass 4 - låga naturvärden.  Ju högre naturvärden - 

desto mer ingående beskrivs delområdet. Delområden med låga (naturvärdesklass 4) eller måttligt 

höga naturvärden (naturvärdesklass 3) beskrivs mer översiktligt. Naturvärdesklassen motiveras 

genom förekomst/frånvaro av ovan beskrivna naturvärdeselement och strukturer. 

Undersökningens avgränsningar 
Den naturvärdesinventering som gjorts syftar till att göra en bedömning av om och i så fall var i 

området det finns höga naturvärden.  
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Inventeringen är begränsad till land- och våtmarksmiljöer och omfattar alltså inte vattenmiljöer.  

Rödlistade arter och arter upptagna på art- och habitatdirektivets bilaga 2 noteras i den mån de 

påträffas, men för att dokumentera dessa mer noggrant krävs ofta att specialinriktade 

inventeringsinsatser företas vid en viss tid på året.  

Den naturvärdesinventering som gjorts omfattar i första hand de artgrupper som brukar 

användas som signal- och indikatorarter, dvs. kärlväxter, kryptogamer och svampar. Vid tiden för 

fältbesöket var det dock ännu för tidigt på året för hattsvampar.  

Detta arbete omfattar inte undersökningar av områdets hydrologi. Det omfattar inte heller en 

bedömning av andra risker än sådana kopplade till negativ påverkan av höga naturvärden, t ex 

risk för erosion, översvämning osv.  

Fotodokumentation 
Fotodokumentation finns. Varje foto är kopplat till en geografisk plats, en s k waypoint, se bild 5. 

Även fotoriktning har noterats för alla foton. Samtliga foton visas i resultatdelen.   

Resultat 

Sammanställning av kända naturvärden 

 Inom det avgränsade området finns inga kända naturhänsyn redovisade i Skogens pärlor, 

däremot finns ett angränsande 4 ha stort forn- och kulturlämningsområde i nordväst 

(hyttområde). 

 Länsstyrelsens webb-GIS för naturvård:  

Inom det avgränsade området finns inga träffar i lagergruppen ”Områdesskydd”.  

I lagergruppen ”artinventeringar” genererade skiktet ”skyddsvärda träd i Jönköpings län” 4 

träffar i det område som avgränsats (se bild 2). Det rör sig om förekomst av en grov björk 

(340 cm i omkrets), en grov klibbal (265 cm i omkrets) samt två döda träd: en ask (130 

cm i omkrets) och en björk (130 cm  i omkrets). Dessa träd står utanför planområdet och 

det inventerade området det bör inte utgöra något problem att lämna dem orörda. 

Lagergruppen ”biotopinventeringar” redovisar träff för Svenska Jordbruksverkets Ängs- och 

betesinventering. Det rör sig om tre intilliggande ytor med en sammanlagd areal om ca 7,5 ha 

(områdes-ID i ängs- och betesinventeringen: AO9-WNW, 9F5-GBW och EC5-TRL). 

Även skiktet Sks frötäktsområde täcker det inventerade området. Detta frötäktsområde 

omfattar en större yta och berörs inte i någon större omfattning av de åtgärder som 

planeras i planområdet. 

Lagergruppen ”miljöövervakningsinventeringar” visar att det finns två stycken 

miljöövervakningsstationer i och strax utanför det avgränsade området (i nordväst). Det finns 

även en undersökningsstation för vattenkemi på samma plats. 

I lagergruppen vatten redovisas träff för Naturvärdesklassning av vattendrag i Jönköpings län (se 

blå linje i bild 2). Träffen avser Lagan övre som tilldelats naturvärdesklassen lågt 

naturvärde.  
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Bild 2. Kartutsnittet visar ett utval av de 
regionala webbGIS-skikt som länsstyrelsen i 
Jönköpings län tillhandahåller i sitt 
webbaserade kartskåp.  

Blåa prickar visar träffar av skyddsvärda träd. 
Från väster till öster rör det sig om förekomst 
av en grov björk (340 cm i omkrets), en grov 
klibbal (265 cm i omkrets) samt två döda träd: 
en ask (130 cm i omkrets) och en björk (130 cm  
i omkrets). Orange linje visar Länsstyrelsens 
naturvärdesklassning av vattendrag. Lagan fick 
längs denna sträcka klassningen ”låga 
naturvärden”. Grönstreckade ytor visar de 

betesmarker som omfattas av Jordbruksverkets ängs- och betesinventering: tre ytor om totalt ca 7,5 ha. 
Utanför planområdets nordvästra del finns två miljöövervakningsstationer och en undersökningsstation för 
vattenkemi. Dessa syns som gröna små punkter på kartan. Utöver detta omfattas planområdet och dess 
omgivningar också av Sks frötäktsområde. (källa: länsstyrelsens Webb-GIS) 

 Rödlistade arter som rapporterats in från Artportalen: 

I Artportalen finns inga rödlistade arter (publika fynd) inrapporterade från det avgränsade 

planområdet. I planområdets omgivningar finns dock ett flertal fynd. Samtliga lokaler har 

ritats in på bild 3 och beskrivs i bildtexten. 

 

Bild 3. Kartutsnittet visar Artportalens oskyddade fynd av rödlistade arter i närheten av planområdet - som på 

bilden utgör den norra delen av svart avgränsning. Den södra delen av svart avgränsning utgör det s k 

influensområdet som också fältinventerats. Röd linje avgränsar det område inom vilket rödlistade arter 

registrerats. Följande arter finns inrapporterade: 

Backsippa, som klassas i rödlistans kategori VU (vunerable/sårbar), har år 2011 och 2013 påträffats i 

betesmarken strax utanför planområdets västra gräns då 101 respektive 160 individ/stänglar har räknats in (gul 

punkt 1). Även i betesmarken söder om planområdet (gul punkt 2) samt i väster, vid gamla reningsverket (gul 

punkt 3), finns två större backsippelokaler inrapporterade.  



Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Götarps hage, Vaggeryds kommun 
 20150821.  

10 
 

Det finns också en notering om att fältgentiana (EN, endangered) påträffats i betesmarken (svart punkt 4). 

Denna har dock inte återfunnits vid senare eftersök.  

En annan art som i februari 2015 noterades i anslutning till området är utter (röd punkt 5).  

Slutligen har ett stort antal rödlistade fåglar rapporterats in från ”Nestors” fågellokal, belägen i västra delen av 

Götarps betesmark (grön punkt 6). Det rör sig om sträckande stjärtand (VU), myrspov (VU) och ängspiplärka 

(NT), förbiflygande bivråk (NT, near threaten/nära hotad), duvhök (NT), havsörn (NT), noterad tornseglare (VU), 

hussvala (VU) och sävsparv (VU – noterad en gång 2005), spelande kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT),  

kungsfågel (VU), rosenfink (VU – noterats en gång 2002), gulsparv (VU), ortolansparv (VU) och häckade 

gröngöling (NT), spillkråka (NT),  buskskvätta (NT), stare (VU). 

Fältinventering 
Större delen av planområdet utgörs av f.d. åkermark och annan gräsmark, endast närmast Lagan 

finns en mindre yta med strandmiljö. 

Bild 4 nedan visar en ortofotokarta på vilken delområde 1-5 samt A-i ritats in. I tabell 1 redovisas 

naturvärdesklassificering samt den information som samlats in för respektive delområde inom 

planområdet medan motsvarande information för delområden belägna utanför planområdet 

redovisas i tabell 2. 

Bild 4. Bilden visar ett ortofoto med gränser för delområde 1-5 inom planområdet (vita linjer) samt A-I utanför 

planområdet (gröna linjer) inlagda. Ungefärliga gränser för fuktig mark har rastrerats med ljusblå färg. Om 

dessa ytor inte tilldelats någon egen bokstavs-ID ingår de i den omgivande ytan. Mörkblå linjer visar befintliga 

diken. OBS. Matargatan i planområdets södra del visar inte gatornas slutgiltiga läge då detta ännu inte var 

bestämt vid tiden för undersökningen. 
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 Bild 5. Bilden visar ett flygfoto. Blå markeringar visar waypoints där foton tagits. Vit text visar fotonummer 

samt fotoriktning (S/V/N/Ö). 
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Delområde 1-5 belägna inom planområdet 

 

Tabell 1. Insamlad data och naturvärdesklassning för besökta delområden inom planområdet. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

1  (F.d.) åker 4 4 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Låga naturvärden. Marken utgörs av åkermark eller f.d. 
åkermark. I fältskiktet växer näringskrävande artter som hundkäx, smörblomma, maskros, ängskavle 
och stormåra. Åkermarken är dikad. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark har generellt låga naturvärden. 
 
Hänsyn: Spara gärna träden. De hyser dock inte några högre naturvärden utöver att de tillför 
variation. 

Foto 4 – delområde 4, mot SO 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

2 (F.d) åker 3 3 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Åkermark eller f.d. åkermark. I fältskiktet växer 
näringskrävande växter men även arter som gulmåra och mandelblom vilket visar att marken börjar 
bli naturaliserad. Åkermarken är dikad i öster. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark har generellt låga naturvärden. 
 
Hänsyn: Den omedelbara närheten till Lagan medför att det är extra viktigt att man tar hänsyn till 
vattenmiljön då projekteringen planeras. 

Foto 3 – delområde 2 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

3 Strandmiljö 1(-2) 5 

 Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en naturlig strandmiljö. I 
fältskiktet finner man högvuxna starrarter samt bredkaveldun, svärdslilja och älggräs samt hundkäx. I 
buskskiktet finns bl a olvon och hallonsnår. Längs strandkanten  finns klibbal i bukettform. Trädens 
stammar är relativt grova (25-70 cm) och flera av träden har håligheter. I öster ansluter ett dike. 
Diket är delvis igenvuxet och närmast husen igenfyllt med trädgårdsavfall. Under gång-cykelvägen 
har diket kulverterats. Söderut avgränsas ytan av en annan GC-väg. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Strandmiljöer är alltid viktiga naturmiljöer, t ex för fåglar och 
insekter . Gamla träd i strandmiljö har även positiv inverkan på bottenfauna och för fågellivet. 
Naturmiljön som sådan har alltså generellt höga värden.  
 
Hänsyn: Strandzonen och dess träd bör lämnas orörda. Om man planerar att sköta eller göra ingrepp 
i strandmiljön i syfte att öka dess tillgänglighet för boende eller friluftsliv bör detta kommuniceras 
med en ekolog så att åtgärderna kan ske på ett sätt som är förenligt med att bevarandet av den 
naturliga strandmiljön. 

Foto 3 – delområde 3 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

4  F.d. åkermark/skött gräsmark 4 -  

Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en extensivt skött gräsmark. I norr 
gränsar det till befintlig villabebyggelse vars tomter har tenderat att expandera en bit ut i 
gräsmarken. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark och skötta gräsmattor har generellt låga naturvärden. 

  

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

5 Betesmark 3 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: En liten del av planområdets östligaste del är belägen i en 
obetad del av hagmarken. Floravärdena är inte särskilt höga, men lite ängshavre påträffas vilket är en 
växt som återfinns i ogödslad betesmark. Troligtvis har ytan tidigare sambetats med åkermarken då 
här också växer en del vallgräs. Marken är kuperad och här finns stenrösen (som omfattas av 
biotopskydd).  
 
Kommentar till naturvärdesklass: Marken är ogödslad och hyser stenrösen vilka är viktiga miljöer för 
många djur, men den är påverkad av insåddsarter och ohävd. Endast ett fåtal hävdgynnade 
naturbetesarter påträffas. 

Hänsyn: Ytan är belägen i planområdets ytterkant och det är inte säkert att man planerar att 
exploatera den för bebyggelse då detta kräver omfattande schaktning. Naturtypen uppfattas säkert 
av många som en tilltalande naturmiljö att ha i sitt bostadsområdes närhet. Den ger en genuin 
återkoppling till markens historia som odlingslandskap  och kan därför vara lämplig att bevara.  Man 
bör ha i åtanke att den här typen av mark kräver skötsel för att inte växa igen. 
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Delområde A-I belägna utanför planområdet 
 

Tabell 2. Insamlad data och naturvärdesklassning för besökta delområden belägna i anslutning till planområdet.  

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

A Naturbetesmark 1(-2) 2,6,7,8 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en stor kuperad betesmark. På 
höjderna går små berghällar i dagern som omges av torra-friska växtsamhällen medan svackorna 
mellan höjderna utgörs av fuktäng. I betesmarken växer en hel del slåttergubbe (VU), rikligt med  
sommarfibbla (NT), jungfrulin, stor blåklocka, svinrot, ängsvädd, ängshavre, stagg, backnejlika och 
pillerstarr vilket är hävdgynnade arter som påträffas i värdefulla betesmarker. Här finns även 
magermarksväxter som vårbrodd, svartkämpar, gråfibbla, gökärt, blodrot, ljung, grönvit nattviol, 
prästkragar, åkervädd, tjärblomster, mandelblom och  styvmorsviol.   

I de fuktiga delarna har hävden troligtvis varit sämre, särskilt i den södra delen där vegetationen nu 
huvudsakligen utgörs  av älggräs, tuvtåtel,  revsmörblomma och veketåg. I norra delen finns dock 
även mer artrika fuktängsytor  med inslag av gökblomster, kärrtistel, midsommarblomster 
humleblomster och hund- och blekstarr.  

De sydvästra delarna av betesmarken är litepåverkade av insådd och gödsling. Här återfinns utöver 
magermarksväxter och hävdgynnade arter även en hel del smörblomma,  hundkex, tuvtåtel, 
ängssyra,  röd- och vitklöver, teveronika, grässtjärnblomma och mer bredbladiga gräs. 

Träd- och buskskikt utgörs huvudsakligen av enbuskar och björk men här finns även hagtorn, hägg, 
tall, asp, sälg och rönn. Inga grova eller riktigt gamla träd påträffades, men en del av björkarna börjar 
utvecklas till hålträd. 

Kommentar till naturvärdesklass: Naturbetesmarken är, relativt stor, variationsrik, artrik, hyser 
rödlistade arter och har höga-mycket höga naturvärden. Orsaken till att det inte självklart placeras i 
högsta naturvärdesklassen är att de fuktiga delarna inte håller högsta värde samt att de västra delen 
är påverkad av insådd och i viss mån gödsling. 

Hänsyn: Betesmarken bör inte exploateras alls utan fortsättas att skötas så att de höga värdena 
består.  

Foto 2 – delområde A 
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Foto 6 – delområde A 

 

Foto 7 – delområde A 
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Foto 8 – delområde A 

 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

B Betesmark -fuktäng Naturvärdesklass: 3 1 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdet utgörs av en plan, långsmal fuktäng som är dikad 
längs såväl västra som östra kanten. I fältskiktet finns inga hävdarter utan endast tuvtåtel och 
bredbladiga gräs, smörblomma och hundkex. Trädskiktet utgörs av medelålders björk och tall. 

Kommentar till naturvärdesklass: Stor påverkansgrad (dikning,  ev. har marken även planats ut) samt 
avsaknad av hävdgynnade arter. Fuktängar är dock alltid värdefulla ur ekologisk aspekt, bl a för deras 
funktion som vattenmagasin och vattenrening. Floravärdena i detta område är dock låga. 

Hänsyn:  Om dikena läggs igen skulle delområdets  troligtvis kunna omföras till en våtmark vilket 
skulle kunna generera en förstärkt kapacitet för vattenrening och buffring av vatten vid höga flöden.  
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Foto  1 – delområde B 

 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

C Betesmark Naturvärdesklass: 3-4  

Allmän beskrivning samt naturvärden: Planad betesmark med trivial floran. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fysiska ingrepp i form av utplaning och tillförsel av gödning har 
medfört att den naturliga betesmarksfloran försvunnit.  

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

D Betesmark 3 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Igenväxande, obetad betesmark. Igenväxningen har gått 
ganska långt, även om det ännu finns tid att restaurera ytan.  

Kommentar till naturvärdesklass: Igenväxningsmark utgör en mycket vanlig naturtyp. Högvuxen 
igenväxningsvegetation medför att den sällsynta hävdgynnade floran skuggas ut och försvinner. 

Hänsyn:  Naturvärdena kan förstärkas genom att området röjs och införlivas i betesmarken. 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

E Naturbetesmark 2 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en kuperad betesmark. På sina 
håll små hällar i dagern och dessa omges av torra-friska växtsamhällen. I betesmarken växer lite 
slåttergubbe (VU) och vanlig backsippa (VU), samt en hel del jungfrulin, stor blåklocka, svinrot, 
ängsvädd, ängshavre, stagg och darrgräs vilket är hävdgynnade arter som påträffas i värdefulla 
betesmarker. Här finns även magermarksväxter som vårbrodd, gul fetknopp, fårsvingel, svartkämpar, 
gråfibbla, gökärt, blodrot, ljung, prästkrage, tjärblomster, mandelblom och  styvmorsviol.   

Den södra delen av betesmarken är mer påverkade av insådd och gödsling. Här återfinns en hel del 
smörblomma,  hundkex, tuvtåtel, ängssyra,  röd- och vitklöver, teveronika, grässtjärnblomma och 
mer bredbladiga gräs. 

Träd- och buskskikt utgörs huvudsakligen av enbuskar och björk. 

Kommentar till naturvärdesklass: Naturbetesmarken är hyser en hel del hävdgynnade arter, även 
rödlistade arter som backsippa och slåttergubbe och har därför höga naturvärden. Orsaken till att det 
inte placeras i högsta naturvärdesklassen är att hävdgynnade arter saknas på vissa ytor, särskilt i de 
sydliga delarna är påverkade av insådd och i viss mån gödsling.  

Hänsyn: Betesmarken bör inte exploateras utan fortsättas att skötas så att de höga värdena består. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

F Betesmark - fuktäng 2 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdet utgörs av en lågliggande fuktäng. I fältskiktet 
finns företrädelsevis älggräs, smörblomma, veketåg, revsmörblomma, teveronika, grässtjärnblomma 
men även lite hävdgynnade arter som gökblomster och darrgräs samt blekstarr och hirsstarr. 
Området betas men hävden är dålig. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fuktängen hävdas och hävdgynnade arter förekommer  - dock 
relativt sparsamt. 

Hänsyn: Delområdet bör inte exploateras. Fuktängar är alltid värdefulla ur ekologisk aspekt, bl a för 
deras funktion som vattenmagasin och vattenrening. Här finns även vissa floravärden. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

G F.d åkermark. 4  

 Allmän beskrivning samt naturvärden: Åkermark eller f.d. åkermark. I fältskiktet växer 
näringskrävande växter men även arter som visar att marken börjar naturaliseras. Åkermarken är 
dikad närmast vägen i norr. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark/f.d åkermark har generellt låga naturvärden. 
 
Hänsyn: Den omedelbara närheten till Lagan medför att det är extra viktigt att man tar hänsyn till 
vattenmiljön om detta del ska område exploateras.. 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

H Naturbetesmark 1 10, 11 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Även denna betesmark är kuperad med höjderna där små 
berghällar går i dagern och mellanliggande friska och fuktiga partier. I betesmarken - som är mycket 
artrik – växer särskilt i södra delen rikligt med slåttergubbe (VU), medan lite vanlig backsippa (VU) 
påträffas i de västra delarna. Här finns även jungfrulin, backtimjan, stor blåklocka, svinrot, pillerstarr, 
ängsvädd, ängshavre och stagg, vilket är hävdgynnade arter som påträffas i värdefulla betesmarker. 
Marken är mycket mager med växter som vårbrodd, gråfibbla, gökärt, blodrot, gulmåra, smultron, 
tjärblomster, kruståtel, lingon, ljung och  styvmorsviol. I de fuktiga delarna finns även 
revsmörblomma, midsommarblomster, humleblomster och hund- och blekstarr.  

Träd- och buskskikt utgörs huvudsakligen av enbuskar och björk men här finns även t ex asp. Inga 
grova eller riktigt gamla träd påträffades, men en del av björkarna börjar utvecklas till hålträd. 

Kommentar till naturvärdesklass: Naturbetesmarken är, relativt stor, variationsrik, artrik, hyser 
rödlistade arter och har höga-mycket höga naturvärden.  

Hänsyn: Betesmarken bör inte exploateras alls utan fortsättas att skötas så att de höga värdena 
består.  

Foto 10 delområde H 

 

Foto 11 delområde H 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

I Betesmark 3  

Allmän beskrivning samt naturvärden: Betesmark, i söder troligtvis utplanad, med trivial flora som 
indikerar viss gödselpåverkan: bredbladiga gräs, smörblomma, ängssyra, teveronika och lite 
svartkämpar. De senare indikerar att floran och marken börjar naturaliseras. I norr mer högvuxen 
växtlighet med bredbladiga gräs, hundkex och smörblomma mm. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fysiska ingrepp i form av utplaning, tillförsel av gödning och 
kanske även ohävd har medfört att den naturliga betesmarksfloran försvunnit. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

J Betesmark 3 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: (Planad?) gräsmark/betesmark med trivial flora som 
smörblomma, hundkex, tuvtåtel, klöver, teveronika och ängsgröe. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fysiska ingrepp i form av utplaning och tillförsel av gödning har 
medfört att den naturliga betesmarksfloran försvunnit. 
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Sammanfattning av naturvärden och naturhänsyn 
Generellt: närheten till Lagan medför att det är extra viktigt att man tar hänsyn till vattenmiljön 

då projekteringen (dagvattenhantering mm) planeras. Rådgivning omkring detta faller inte inom 

ramen för denna undersökning. 

Naturtyper och delområden 
I bild 7 har resultaten visualiserats genom att de ytor som bedömts ha mycket höga naturvärden 

(klass 1) har färgats starkt röda, medan ytor med höga naturvärden (klass 2) färgats ljusare rött. 

Ytor med måttliga-låga (klass 3 och 4)naturvärden har lämnats ofärgade.  

Bild 7. På ortofotokartan har delområden med mycket höga naturvärden (klass 1) färgars starkt röda medan 

delområden med höga naturvärden (klass 2) färgats ljusare rött. Delområden med måttliga till låga naturvärden 

(klass 3 och 4) har lämnats ofärgade. OBS. Matargatan i planområdets södra del visar inte gatornas slutgiltiga 

läge då detta ännu inte var bestämt vid tiden för undersökningen.  

Inom planområdet har delområde 3, strandmiljön vid Lagan, tilldelats naturvärdesklass 1, dvs 

bedömts ha mycket höga naturvärden. Detta område bör inte exploateras. Om man planerar att 

sköta eller göra ingrepp i strandmiljön i syfte att öka dess tillgänglighet för boende eller friluftsliv 

bör detta kommuniceras med en ekolog så att åtgärderna kan ske på ett sätt som är förenligt med 

att bevarandet av den naturliga strandmiljön. 

Utanför planområdet har betesmarkerna i delområde E och F bedömts ha höga naturvärden 

(klass 2) medan delområde A och H klassats i den högsta naturvärdesklassen. Samtliga dessa 

betesmarker bör fortsätta hävdas och inte exploateras. Det är även önskvärt att hävden i 

delområde D tas upp igen.  

I övriga delområden bedöms naturvärdena vara låga till måttligt höga. I anslutning till 

planområdet ligger delområde B, C och G. Delområde C och G utgörs av åkermark respektive 



Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Götarps hage, Vaggeryds kommun 
 20150821.  

24 
 

planad betesmark, medan delområde B utgörs av en fuktäng vars vegetation är störd av dikning 

och eventuellt även av att marken planats ut. Dessa ytor är de lämpligaste alternativen att ta i 

anspråk om mer yta behöves för det nya bostadsområdet. Observera att delområde B är blött och 

mest lämpad för att t ex fungera som dämpande vattenmagasin höga flöden eller fungera som 

vattenrenande våtmark. Delområde G ligger i anslutning till Lagan vilket ställer krav på  hänsyn 

till vattenmiljön om detta del ska område exploateras. 

Inte heller område I bedöms ha höga naturvärden kopplade till sig. Härifrån har dock ett 

betydande antal rödlistade fåglar rapporterats in. Flertalet observationer verkar dock inte specifikt 

beröra just detta delområde utan observerats i närområdet - vid ån, i Lagans strandmiljöer och i 

de öppna artrika jordbrukslandskapet som omger platsen. Men om denna yta är aktuell för 

exploatering bör man kontakta fågelklubben för att få deras synpunkt på detta. 

Arter 
Observera att inventeringen inte syftar till att vara en fullständig artinventering utan till att ge en 

grund för att karaktärisera och naturvärdesbedöma det inventerade delområdet.  

Signalarter 

Inga skogliga signalarter har noterats inom ramen för undersökningen. 

Rödlistade arter 

Inom ramen för undersökningen har inga rödlistade arter påträffats i planområdet. I 

influensområdet, dvs i betesmarken söder och väster om planområdet har de rödlistade arterna 

slåttergubbe (VU), vanlig backsippa (VU) och  sommarfibbla (NT) påträffats. Förekomsterna av 

slåttergubbe och sommarfibbla är rikliga, medan den påträffades förekomsten av vanlig backsippa 

var sparsam. Den sistnämnda arten bör dock eftersökas tidigare på säsongen om kvantifiering ska 

ske och de förekomster som tidigare rapporterats in i artportalen visar att hundratals 

individer/stänglar då räknats in. 

I Artportalen har utöver ovan  nämnda förekomster även utter rapporterats in från en plats vid 

Lagan knappt 200 m väster om planområdet. Denna notering gjordes i februari 2015.  

I artportalen finns även ett flertal observationer ”Nestors” fågellokal, belägen i västra delen av 

Götarps betesmark (grön punkt 6). Det rör sig om sträckande stjärtand (VU), myrspov (VU) och 

ängspiplärka (NT), förbiflygande bivråk (NT, near threaten/nära hotad), duvhök (NT), havsörn 

(NT), noterad tornseglare (VU), hussvala (VU) och sävsparv (VU – noterad en gång 2005), 

spelande kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT),  kungsfågel (VU), rosenfink (VU – noterats 

en gång 2002), gulsparv (VU), ortolansparv (VU) och häckade gröngöling (NT), spillkråka (NT),  

buskskvätta (NT), stare (VU). 

Många av de observerade fåglarna har bara observerats sträckande eller förbiflygande men de 

arter som noterats spelande eller häckande i området visar att betesmarkerna och trädmiljöerna 

runt Lagan är intressanta fågelmiljöer. 

- Närområdet runt Lagan är av intresse för rödlistade hackspettar (spillkråka, mindre 

hackspett och gröngöling) samt kungsfiskare.  

- De öppna betesmarkerna är attraktiva miljöer för jordbrukslandskapets fåglar och 

insektsätare (t ex tornseglare, hussvala, rosenfink, gulsparv, buskskvätta och stare.  
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- Närområdets öppna betesmarker och Lagans strandzon kan vara ett attraktivt 

födosöksområde för sträckande rovfåglar.  
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