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Sammanfattning  
 
Ludvika kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Hillängens idrottsplats. I 
arbetet med att ta fram en ny detaljplan ingår en naturvärdesinventering (NVI) enligt den 
nationella SIS-standarden.  

Inventeringen utfördes under april 2021 enligt Svensk standard 199000:2014 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Detaljeringsgraden på 
inventeringen har varit detalj. Inventeringen har skett med tillägget Naturvärdesklass 4 och 
med inventering av skyddsvärda träd. 

Sammanlagt inventerades cirka 11 ha. Fem naturvärdesobjekt har avgränsats, samtliga har 
bedömts ha vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. 

Detta betyder att värdena för biologisk mångfald är begränsade. Värdena är främst knutna 
till alléträd och vårdträd samt i någon mån till en bergkulle. Träden är fortfarande 
förhållandevis unga och har i de flesta fall inte hunnit utveckla håligheter och barkstruktur 
som kan vara av värde för fauna och funga. 

Huvuddelen av området är starkt påverkat av mänskliga aktiviteter och utgörs 
huvudsakligen av hårdgjorda ytor och bebyggd mark. 
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1. Inledning 

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Ludvika kommunfastigheter aktiebolag (LKFAB). 
Kontaktperson på kommunen har varit Anas Skaef. 

Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Leif Andersson och 
Emma Karlsson. 

Fältarbetet utfördes 8 april 2021. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) 
SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj 
och med tillägget Naturvärdesklass 4 samt kartering av skyddsvärda träd. 

2. Bakgrund 

Ludvika kommun planerar att upprätta en ny detaljplan för Hillängens idrottsplats. 
Naturvärdesinventeringen i det aktuella området syftar till att beskriva och kartlägga 
naturmiljön med avseende på naturvärden. Kommunen avser använda rapporten som 
underlag för detaljplanering i området.  
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3. Uppdraget  

Förfrågan om arbetet gavs 2021-03-10. Beställning av naturvärdesinventeringen gjordes 
2021-03-22. 

I uppdraget har ingått att kartlägga och bedöma naturvärden inom ett område täckande 
Hillängens idrottsplats med närmaste omgivningar, bl.a. innefattande Marnässkolan, i 
Ludvika kommun. Inventeringsområdet redovisas på karta i bilaga 1. 

Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning april 2021. 

Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tillägget 
Naturvärdesklass 4 samt kartering av skyddsvärda träd. Detta innebär att också 
naturvärdesobjekt motsvarande naturvärdesklass 4 (se nedan) har inkluderats. 

Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard 
benämns ”Fältnivå detalj”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 10 kvm eller 
mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 10 meter samt en bredd om minst 0,5 
meter ska kunna identifieras. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden 
har ej gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller 
innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för 
friluftslivet. 

Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologisk mångfald 
vid en eventuell exploatering av något slag. 

Fältarbetet genomfördes under april 2021. 
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4. Metodik  

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar 
(NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk 
Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt 
genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en 
naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet 
som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och 
naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en 
naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer 
beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras eller 
ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska 
karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med 
generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av 
områden som har naturvärdesklass 4). I denna inventering ingår tilläggen naturvärdesklass 
4 och inventering av värdeelement i form av skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets 
definition. 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund 

art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst 
bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska 
mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att 
högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av 
artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är en naturvårdsart 
en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens definition av 
begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är naturvårdsarter ett 
samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter 
och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i 
begreppet naturvårdsart. Rödlistade arter markeras med artens rödlistningskategori, ”NT”, 
”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. Arter som i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
(Skogsstyrelsen 2014) använts som signalarter vilka bedöms indikera förhöjda naturvärden 
i skogsmiljöer har använts som naturvårdsarter. Signalarter markeras i listorna över 
naturvårdsarter med ”S”. Varken rödlistade arter eller skogliga signalarter har påträffats i 
området under inventeringen. I denna inventering har arter som användes i inventeringen 
av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987, Andersson 1993) använts som 
indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i naturvårdsarterna. 
Dessa markeras med ”ÄoH”. 
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Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

• Naturlighet  

• Processer och störningsregimer  

• Strukturer 

• Element 

• Kontinuitet  

• Naturgivna förutsättningar 

• Förekomst av nyckelarter 

• Läge, storlek och form 

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser 
som förhållandevis lätt kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt 
bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och 
störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

 

 

Principer för naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 

bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass. 
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I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin 
mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, 
biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, 
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp 
används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda 
betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. I det 
aktuella området noterades naturtyperna park och trädgård, berg och sten samt 
infrastruktur och bebyggd mark. 

Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, 
avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett 
avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och 
som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett 
naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  

• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  

• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 

• Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 

Områden som ej anses ha betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt 

naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell 
eller global nivå. 
 
 
Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 
 

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

Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 
Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 

 Övrig mark 
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Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen av Hillängens idrottsplats 
utföras som fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta objekt som 
ska identifieras är en yta av 10 m2 eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m 
eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om redovisas i denna inventering är 
de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre. 

Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av naturvärdesobjekt 
och naturvärdesklassning redovisas på karta i bilaga 2. 

Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk 
analys.  

Följande moment har utförts i NVI:n: 

Förarbete 

1. Sammanställning av tidigare dokumentation i inventeringsområdet – detaljplaner, 
inventeringar, artfynd, kartunderlag och eventuella förordnanden. 

2. Potentiella naturvärdesobjekt har identifierats genom ortofoto. 

3. Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. 
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:2 500. 

Fältarbete 

Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. Naturvärdesobjekt 
har avgränsats och dokumenterats. För skyddsvärda träd noterades koordinater, 
inventeringsdatum, trädslag, inventerare, omkrets vid brösthöjd, hålighet och hålighetstyp, 
vitalitet, biotoptyp, hot mot naturvärdena och förekomst av naturvårdsarter. 

Rapportering 

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om 
inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna 
naturvärdesinventering. 
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5. Allmänt om naturförhållandena  

5.1. Geografi och bebyggelse 
Det inventerade området ligger i den nordöstra delen av Ludvika tätort. Avståndet till 
området från Ludvika lasarett är 450 m i sydöstlig riktning, det ligger 1,3 km nordost om 
Ludvika station och 290 m väster om sjön Övre Hillen. Norr om området ligger Hillängens 
förskola och Solviksskolan, i väst stadsdelen Marnäs med Marnäs torg och i söder ett 
verksamhetsområde, skiltfrån inventeringsområdet av Gamla Bangatan. Österut, på andra 
sidan Grågåsvägen, ligger bostadsområdet Stora Hillänget som idag ännu inte är färdigställt. 
Områdets östra del innehåller tre större idrottsplaner för bland annat fotboll och en äldre 
tennisbana, i sydöstra hörnet en större parkering. Parkeringar finns i övrigt på flera platser, 
främst i områdets kanter. Den västra delen innehåller skolbyggnaderna från den nu nedlagda 
Marnässkolan. En gata, Domherrevägen, genomkorsar en del av området. I och runt området 
finns ett antal gång- och cykelbanor.  

Inventeringsområdet har en utbredning i geografin med en öst-västlig längd om ca 430 m, en 
längd i nord-sydlig riktning om ca 350 m i den östra delen och ca 190 m i den västra delen. 
Totalt har inventeringsområdet en yta av 11 ha, där en stor del av ytan består av 
infrastruktur och bebyggd mark. 

Hela inventeringsområdet är flackt med endast små höjdvariationer. Områdets högst belägna 
del är den nordöstra delen på 160 m.ö.h. där det återfinns ett område med lövträd och ett 
par mindre block, nära Hillängens förskola. Den lägst belägna delen är i sydöst på 156 m.ö.h. 
där området domineras av en parkering med en gräsmarkssluttning. Höjdskillnaden i 
området är därmed ca 4 m. I mellersta delen finns en mindre berghäll och en något upphöjd 
lekplats med gräsmark och träd. 

 

Karta över inventeringsområdets läge. 
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5.2. Naturförhållanden 

Berggrunden i området utgörs av en sur vulkanisk bergart, av gnejstyp (SGU 
Berggrundskarta). 

Jordarterna i inventeringsområdet utgörs av morän med ett tunt eller osammanhängande 
ytlager av lera-silt (SGU Jordartkarta). Jorddjupet är grunt och överskrider sällan 5 m, den 
östra kanten uppskattas ha ett jorddjup på 5–10 m (SGU Jorddjupskarta). 

Hela området ligger under högsta kustlinjen (SGU kartor). 

Området utgörs av park i anslutning till infrastruktur och byggnader. Parkmarken består 
främst av klippta gräsmarker och lövträd. I sydväst finns en liten allé av oxel med bland 
annat eldticka, i nordväst enstaka lindar och i nordöst enstaka triviallövträd som björk och 
asp. I mitten av den södra delen återfinns en liten stenhäll och mindre bergvägg, i detta 
område sköts marken i mindre omfattning och markfloran tillåts att växa sig högre. I 
anslutning till stenhällen finns en träddunge utanför inventeringsområdet med något äldre 
lövträd. Under fältbesöket hördes här en stare (VU) och en mindre flock med björktrast (NT). 

5.3. Kort om markanvändningshistorian 

I den äldre ekonomiska kartan från 1866-67 (häradskartan) utgörs de centrala delarna av 

inägorna till Stora Hillängets (Hillängens) gård. Stora delar var åkermark men mindre delar 
utgjordes av ängsmark. På den ekonomiska kartan från 1968 ses stora förändringar i 
markanvändningen. Hillängens idrottsplats har anlagts med två stora planer, en 
ishockeyplan har anlagts, ett antal hyresbostäder har uppförts liksom Marnässkolan. Den 
stora idrottsplatsen anlades 1941. 

Under det dryga halvsekel som förflutit sedan 1968 har området i stort sett helt exploaterats. 
En fotbollsplan med konstgräs har anlagts, den tidigare ishockeyplanen har ersatts av en 
ishall, öppna marker har blivit gräsmattor, flera tennisbanor har anlagts. De senare förefaller 
vara på väg att tas ur bruk. 

Inte mycket återstår av det som förr hörde till Hillängets inägomarker. Detta gäller också för 
omgivningarna till inventeringsområdet. Endast öster om Grågåsvägen, och de större 
hyresfastigheterna, mot sjön Övre Hillen finns naturmark med bevarad markhistorik. Enligt 
gällande detaljplan för denna del (Ludvika kommun 2019) avses naturmarken bevaras som 
sådan. 

Marnässkolan används för närvarande inte, undervisningen har flyttats till Solviksskolan, 
belägen norr om Hillängens förskola. 

5.4. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag 
Ingen del av inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
(Skogens pärlor). 
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Inga träd som tidigare pekats ut som särskilt skyddsvärda finns inom området (Artportalen 
2021). 

Ingen del inom inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens sumpskogsinventering 
(Skogens pärlor). 

Inga fynd av naturvårdsarter finns rapporterade i Artportalen/Observationsdatabasen inom 
inventeringsområdet (uttag gjort 2021-04-14). 

5.5. Inventeringsområdet i planer och program 
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som 
riksintresse för naturvård, riksintresse för det rörliga friluftslivet eller riksintresse för 
friluftslivet (Skyddad natur). 

Området berörs ej av det generella strandskyddet och för områdena närmare sjön Övre 
Hillen har strandskyddet upphävts i gällande detaljplaner (Ludvika kommun 2019). 

Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för Natura-2000, 
naturreservat, biotopskyddsområde eller liknande.  

I kommunens översiktsplan (Ludvika kommun 2013) ges inga förslag på ändrad 
markanvändning i inventeringsområdet. 

Större delen av idrottsplatsen med närmaste omgivningar täcks av en stadsplan från 1983 
(Ludvika kommun 1983). De norra delarna av inventeringsområdet, liksom områdena norr 
och nordväst därom, täcks av en stadsplan från 1958 (Ludvika stad 1958), delvis ersatt av 
stadsplanen från 1983. De allra nordligaste delarna av inventeringsområdet täcks av en 
reviderad detaljplan från 2012 (Ludvika kommun 2012). Marnässkolan med närmaste 
omgivningar täcks av en stadsplan från 1972 (Ludvika kommun1972). Områdena SV om 
inventeringsområdet med Gamla Bangatan täcks av en detaljplan från 1998 (Ludvika 
kommun 1998). Området norr om inventeringsområdet med Hillängens förskola och 
Solviksskolan täcks av en detaljplan från 2016 (Ludvika kommun 2016). 

Området öster om inventeringsområdet – Stora Hillänget – berörs av en tämligen ny 
detaljplan (Ludvika kommun 2019).  
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Gräsmattor med spridda vårdträd, i bakgrunden ABB ishockeyarena och till vänster en 
konstgräsplan. Foto Leif Andersson. 
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6.	Beskrivningar	av naturvärdesobjekt 

Grönområde med lind i områdets nordvästra del 

Objekt-ID: Hillängens idrottsplats – 1. 

Fältinventeringsdatum: 2021-04-08. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson. 

Areal: 0,26 ha (området fortsätter utanför inventeringsområdet). 

Naturtyp: Park och trädgård. 

Biotoper: Gräsmark med inslag av lövträd. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
En parkmiljö och vägkantsmiljö där naturvärdena främst är kopplade till träden och dess 
kryptogamer. Marken är frisk, mycket flack och är en finklippt gräsmatta. Ytan verkar delvis 
användas som bollspelsplan. 

Trädskiktet är likåldrigt, något äldre träd finns dock, och utgörs huvudsakligen av lind. Ingen 
föryngring av träden finns. Vitaliteten hos träden är god. I väster finns enstaka oxel med en 
frisk epifytflora och i öster ett fåtal lindar där ett av dessa klassades som skyddsvärt träd. 
Det skyddsvärda trädet har en mindre hålighet och är något grövre, även det med en fin 
påväxt av kryptogamer. Samtliga lindar har en frisk epifytflora. Bland dominerande lavar på 
lindarna märks skrynkellav Parmelia sulcata, kranslav Phaeophyscia orbicularis, finlav 
Physcia tenella och ägglav Candelariella xanthostigma. Spritt förekommer arter som 
mångsporig kvistorangelav Athallia cerinella, blåslav Hypogymnia physodes, lekania Lecania 

cyrtella, lövträdskantlav Lecanora chlarotera, allav Lecanora carpinea, stiftbrunlav 
Melanelixia glabratula, klubbsköldlav Melanohalea exasperatula, hjälmrosettlav Physcia 

adscendens, rosettlav Physcia aipolia, gulkantad dagglav Physconia enteroxantha, ljuslav 
Polycauliona candelaria, mångfruktig vägglav Polycauliona polycarpa, brämlav 
Tuckermannopsis chlorophylla och vägglav Xanthoria parietina. Här finns också epifytiska 
mossor som hårhättemossa Orthotrichum diaphanum, trubbhättemossa Orthotrichum 

obtusifolium, trädhättemossa Orthotrichum speciosum och kopparglansmossa Platygyrium 

repens. Bland hättemossorna fanns också den rödlistade parkhättemossan Orthotrichum 

pallens. 

Fält- och bottenskiktet har låga naturvärden, markfloran – vanlig gräsmattevegetation – är 
tydligt kvävepåverkad. Lågor och torrträd eller andra värdeelement förekommer inte. 

Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde genom förekomst av ett tämligen stort 
antal epifytiska lavar och visst biotopvärde genom viss förekomst skyddsvärda träd. 

Värdeelement: Skyddsvärt träd (lind), ädellövträd och bärande träd (oxel). 
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Värdestrukturer: Solbelysta stammar och något äldre träd. 

Naturvårdsarter:  

Parkhättemossa Orthotrichum pallens (NT) 

Artrikedom: I någon mån uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

En grupp med lindar vid en bollplan och träd utmed Domherrevägen i fonden. Foto Leif 

Andersson. 
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Barkstycke från lind med bl.a. allav Lecanora carpinea och finlav Physcia tenella. Foto Emma 

Karlsson. 
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Grönområde med lövträd i områdets nordöstra hörn 

Objekt-ID: Hillängens idrottsplats – 2. 

Fältinventeringsdatum: 2021-04-08. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson. 

Areal: 0,42 ha (objektet fortsätter utanför inventeringsområdet mot norr). 

Naturtyp: Park och trädgård. 

Biotoper: Gräsmark med inslag av lövträd. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
En parkmiljö som har sina värden knutna främst till träden och dess kryptogamer. Marken är 
flack och frisk med fåtal mindre block samt finklippt gräsmatta. Ett antal stigar och mindre 
vägar löper genom området. 

Trädskiktet är vitalt och består av triviallövträd som björk (både glasbjörk och vårtbjörk), 
sälg och asp. En asp i norra kanten klassades som skyddsvärt träd för bland annat dess 
hålighet. Trädskiktet har under senare tid kraftigt glesats ut genom att träd avverkats. 
Längre mot norr, inne på Hillängens förskolas lekpark, är trädskiktet tätare och mer varierat. 
Här finns t.ex. oxel, rönn och lönn utöver de tidigare nämnda trädslagen. 

Samtliga träd har frisk påväxt av kryptogamer, på björk förekommer av manlav Bryoria 

fuscescens, blåslav Hypogymnia physodes, flarnlav Hypocenomyce scalaris, brämlav 
Tuckermanopsis chlorophylla och kort skägglav Usnea subfloridana. Vid blocken noterades 
enstaka stubbar och uppslag av bland annat ask, lind, lönn, björk och sälg. 

I fält- och bottenskiktet hittades en något större variation arter jämfört med i objektet 
Hillängens idrottsplats – 1, men fortfarande är naturvärdena begränsade. Inne på lekplatsen 
finns högvuxet gräs med bl.a. hundäxing. Lågor och torrträd förekommer inte. Stubbar efter 
avverkning av lövträd förekommer. 

Naturvärdesklass: 4, området har visst biotopvärde genom förekomst av skyddsvärt träd. 

Värdeelement: Skyddsvärt träd (asp) och block. 

Värdestrukturer: Solbelysta stammar och hålighet. 

Naturvårdsarter:  
 
Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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En del äldre träd finns i området öster om konstgräsplanen. Området fortsätter mot norr in på 

Marnäs förskolas lekpark, där trädskiktet är tätare. Foto Leif Andersson. 

 

 

Stubbskott som kommit upp efter avverkning av lönn, lind och ask. Foto Leif Andersson. 
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Slänt med torrängsväxter i södra och östra kanten av parkeringen vid Hillängens 

idrottsplats 

Objekt-ID: Hillängens idrottsplats – 3. 

Fältinventeringsdatum: 2021-04-08. 

Inventerare: Emma Karlsson och Leif Andersson. 

Areal: 0,05 ha.  

Naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark. 

Biotoper: Torräng. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av en någon meter hög slänt vid parkeringsplatsen vid den stora arenan vid 
Hillängens idrottsplats. Slänten vetter åt söder och öster. Den kantas i den övre delen av 
parkeringsplatsen och i de nedre delarna av en asfalterad gångväg. 
 
I slänten finns några torrängsväxter som gråfibbla, röllika, rödklint, grönknavel, bergsyra och 
gul fetknopp. Här finns också några odlade växter som Crocus sp., Narcissus sp. och tulpan. 
Utöver ovan nämnda arter noterades myskmalva, stormåra, ogräsmaskros, vitklöver och 
sommargyllen. En del av arterna ovan förekommer spridda i slänten medan andra, som 
rödklint, förekommer enstaka. 
 
I kanterna mot parkeringen och gångvägen finns en smal zon med grusig mark. 
 
Slänten sköts med gräsklippning. 
 
Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde genom förekomst av ett antal 
torrängsväxter. 

Värdeelement:  

Värdestrukturer: 

Naturvårdsarter: 
Rödklint Centaurea jacea (ÄoH) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 



 
Naturvärdesinventering (NVI) Hillängens idrottsplats, Ludvika kommun 

 
  21 (31) 

 

Syd- och östvänd slänt med en del torrängsväxter vid parkeringsplatsen Ö om stora 

idrottsplatsen. Foto Leif Andersson.  
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Litet berg V om ABB ishockeyarena 

Objekt-ID: Hillängens idrottsplats – 4. 

Fältinventeringsdatum: 2021-04-08. 

Inventerare: Emma Karlsson och Leif Andersson. 

Areal: 0,06 ha.  

Naturtyp: Berg och sten. 

Biotoper: Berghäll av silikatsten, lodyta av silikatsten. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
 
Detta är en liten, några meter hög bergkulle som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Mot 
väster och söder övergår den successivt i gräsmark, gräsmattor och trädklädd mark. I öster 
finns en lodyta, någon meter hög. Bredvid denna finns en gångväg. Berghällen sluttar svagt 
mot norr ner mot en gångväg. Berghällens översida är vackert slipad av inlandsisen. I 
nordöst kantas bergkullen av en rad popplar. 
 
Själva berghällen täcks av stora mängder gul fetknopp och en del femfingerört. I kanterna av 
hällen finns mossor som blek gräsmossa Brachythecium albicans, palmmossa Climacium 
dendroides, blockgrimmia Grimmia muehlenbeckii, lundpraktmossa Plagiomnium cuspidatum, 
hakmossa Rhytidiadelphus squarrosus och takmossa Syntrichia ruralis. Mot söder och öster 
finns i kanten av hällen mera kvävegynnad och högvuxen vegetation av hundäxing, hallon, 
kanadensiskt gullris och rödsvingel. 
 
Lodytan har en artrikare moss- och lavflora än den flata berghällen. Här noterades lavar som 
gråstenslav Aspicilia cinerea, trattlav Cladonia pyxidata, sipperlav Dermatocarpon miniatum, 
färglav Parmelia saxatilis, kvartslav Protoparmeliopsis muralis och kaklav Xanthoparmelia 
conspersa. Även mossfloran är här tämligen artrik med arter som blockgrimmia Grimmia 
muehlenbeckii, kakmossa Hedwigia ciliata, cypressfläta Hypnum cupressiforme och 
strålblommossa (i vid mening) Schistidium apocarpum s.lat. 
 
Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde genom förekomst av ett antal 
hällmarksväxter, lavar och mossor samt ett visst biotopvärde genom välutvecklad berghäll 
och lodyta. 

Värdeelement: Berghäll, lodyta. 

Värdestrukturer: 

Naturvårdsarter: 
 
Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 
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Lagligt skydd: Saknas. 

 

Slät berghäll V om ABB arena. Berghällarna täcks av en flora av hällmarksväxter, lavar och 

mossor. I kanterna av berghällen finns mera högvuxen kvävegynnad vegetation. Foto Leif 

Andersson. 

 

Berget har en östsida med lodytor. Här finns en artrik flora av mossor och lavar. Foto Leif 

Andersson. 
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Kakmossa Hedwigia ciliata och kaklav Xanthoparmelia conspersa tillsammans med en rad 

andra mossor och lavar på lodytan. Foto Emma Karlsson. 
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Allé med oxlar S om Marnässkolan 

Objekt-ID: Hillängens idrottsplats – 5. 

Fältinventeringsdatum: 2021-04-08. 

Inventerare: Emma Karlsson och Leif Andersson. 

Areal: 0,08 ha (objektet fortsätter i sydöstlig riktning utanför inventeringsområdet). 

Naturtyp: Park och trädgård. 

Biotoper: Allé. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta objekt utgörs av en rad om sju äldre oxlar och en liten fyllnadsplanterad oxel. Träden 
är tämligen grova och flera är angripna av eldticka Phellinus igniarius. Något träd har börjat 
utveckla håligheter. Oxlarna kan leva under många år med sin parasit. 
 
Träden har en frisk lavflora typisk för sur eller medelrik bark. Bland lavarna dominerar 
skrynkellav Parmelia sulcata tillsammans med finlav Physcia tenella och spridda exemplar av 
blåslav Hypogymnia physodes, näverlav Platismatia glauca, och kort skägglav Usnea 
subfloridana. Bland mossor på oxlarna märks trädhättemossa Orthotrichum speciosum. På 
några oxlar finns rikligt med den orangebruna algen rödfärgsalg Trentepohlia umbrina.  
 
Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde genom förekomst av ett antal grova oxlar 
med epifyter och viss påverkan av vedsvamp. 

Värdeelement: Grövre oxlar. 

Värdestrukturer: 

Naturvårdsarter: 
 
Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Biotopen allé omfattas av generellt biotopskydd enligt bilaga 1 till 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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Allé med oxlar S om Marnässkolan. Flera av oxlarna är angripna av eldticka Phellinus 
igniarius. Foto Leif Andersson. 

 

Skrynkellav Parmelia sulcata dominerar bland lavarna på oxlarna. Foto Leif Andersson. 
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7. Kartläggning av skyddsvärda träd 

I uppdraget att inventera området vid Hillängens idrottsplats har också ingått att inventera 
förekomsten av skyddsvärda träd. Dessa har inventerats genom användning av de kriterier 
som ges i Höjer, O. & Hultengren, S. 2004: Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet. Naturvårdsverket. Rapport 5411. 

I inventeringsområdet har fem träd bedömts uppfylla kriterierna för skyddsvärda träd. Det 
är två oxlar, en lind, en asp och en lönn. Träden i det inventerade området har förhållandevis 
låg ålder så karaktärer typiska för skyddsvärda träd är ej utvecklade. Så har t.ex. alla 
inventerade skyddsvärda träd utom lönnen endast små håligheter. Träden saknar också den 
barkstruktur som kännetecknar riktigt gamla träd. För de skyddsvärda trädens läge – se 
bilaga 5. 

I området finns ett större antal träd, främst lindar och oxlar som inom några decennier kan 
förväntas ha utvecklat värden som gör att de kan klassificeras som skyddsvärda träd. Ett 
stort antal av oxlarna är angripna av eldticka Phellinus igniarius. Träden kan leva flera 
decennier med denna parasit. Svampen gör istället att träden utvecklar håligheter till glädje 
för hålhäckande fåglar och andra vedsvampar. 

 

Endast ett träd, en gammal lönn SÖ om Marnässkolan, har utvecklat större håligheter. Foto Leif 

Andersson.  
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8. Sammanfattning av naturvärdena i 
området  

Huvuddelen av området är starkt påverkat av mänskliga aktiviteter och utgörs 
huvudsakligen av hårdgjorda ytor och bebyggd mark. 

Fem naturvärdesobjekt har avgränsats, samtliga har bedömts ha vissa naturvärden, 
naturvärdesklass 4. 

Detta betyder att värdena för biologisk mångfald är begränsade. Värdena är främst knutna 
till alléträd och vårdträd samt i någon mån till en bergkulle. Träden är fortfarande 
förhållandevis unga och har i de flesta fall inte hunnit utveckla håligheter och barkstruktur 
som kan vara av värde för fauna och funga. 

Ett ganska stort antal träd, främst lindar och oxlar, kommer inom några decennier att 
utveckla värden som gör att kan klassas som skyddsvärda träd. 

Vårdträd och alléträd i området har en frisk och artrik epifytflora, med enstaka inslag av 
rödlistade arter. Det gör att, givet att träden får vara kvar och åldras, området i framtiden 
kan förväntas komma att hysa fler rödlistade arter bland epifyterna. 
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