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1 Inledning 
Inför utbyggnadsplanerna av Umeå hamn har Pelagia Nature & Environment AB av Umeå 
Hamn AB fått i uppdrag att dokumentera förekomst av groddjur, fågel och kärlväxter 
inom ett cirka 160 hektar stort område (Figur 1). Området som inventerats utgör det 
område som redovisas i detaljplanens samrådsskede (Umeå kommun 2021) och benämns 
hädanefter som aktuellt detaljplaneområde. I samband med inventeringen av groddjur, 
häckfågel och kärlväxter utfördes en naturvärdesinventering i enlighet med Svensk 
Standard 199000:2014 kapitel 4.1 till 4.4 med detaljeringsgrad medel. Inventeringarna 
utfördes år 2019 i den södra delen respektive år 2021 i den norra delen av aktuellt 
detaljplaneområde. 
 
Alla inventeringar har utförts inom hamnområdets terrestra del inklusive dess dammar. 
Det vill säga att inga inventeringar eller observationer har gjorts i vattnen utanför 
hamnområdet, vare sig i Ume älvs mynning eller i havet. 
 

 
Figur 1. Naturvärdesinventering och riktade inventeringar av groddjur, häckande fågel och kärlväxter utfördes år 2019 i 
södra delen av aktuellt detaljplaneområde (gul streckad linje) respektive 2021 i den norra delen av aktuellt 
detaljplaneområde (röd streckad linje).  

 
Utöver ovanstående inventeringar uppdrogs åt Pelagia att utföra en skrivbordsstudie som 
syftar till att belysa det aktuella detaljplaneområdets betydelse för rastande fågel. I den 
bedömningen ingår, utöver aktuellt detaljplaneområde, även öar och skär i dess närhet 
som Västerklubben, Österklubben, Fjärdgrund och Byttan. 
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2 Genomförande av riktade inventeringar 

2.1 Groddjur 
Dammar och vatten som potentiellt skulle 
kunna hysa groddjur inventerades efter vuxna 
individer, äggsamlingar och/eller larver.  
 
I mitten av maj år 2019 inventerades sex 
vattensamlingar inom södra delen av aktuellt 
detaljplaneområde som bedömdes som 
lämpliga eller möjliga biotoper för groddjur. 
Dessa var vattensamlingarna A, B, C, 2, 17a och 
17b (Figur 2). År 2021 i mitten av maj 
inventerades ånyo vattensamlingarna 2, 17a 
och 17b men då enbart efter förekomst av 
äggsamlingar.  
 
I den norra delen av aktuellt detaljplaneområde 
bedömdes det inte finnas lämpliga 
vattensamlingar för groddjur förutom i 4b 
(Figur 2). Vattensamlingen 4b har dock beviljats 
tillstånd till utfyllnad och var därmed inte 
aktuell för inventering. Trots att 
vattensamlingarna 14 och 18 (Figur 2) inte 
bedömts vara lämpliga lokaler för groddjur (för 
dyigt/lerigt och förorenat vatten) inventerades 
dessa efter grodlarver den 18 maj och 1 juli 2021 
(vattensamling 18) respektive 1 juli 
(vattensamling 14).  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Inventering av groddjur utfördes 2019 i 
vattensamlingarna A, B, C, 2, 17a och 17b. Damm 18 
inventerades i maj och juli 2021. Damm 14 och 18 bedömdes 
inte vara lämplig biotop för groddjur, men inventerades efter 
förekomst av eventuella larver den 1 juli 2021. Damm 4b 
inventerades ej då tillstånd till utfyllnad finns beviljat.  

 
Inventering av groddjur vattensamlingarna/dammarna A, B, C, 2, 17a och 17b 
genomfördes natten mellan den 16:e och 17:e maj 2019.   
 
Damm 2, 17a och 17b inventerades efter äggsamlingar av grodor den 18 maj 2021, då även 
damm 18 inventerades. 
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2.2 Fågel 
Syftet med fågelinventeringen har varit att identifiera vilka arter som häckar eller 
potentiellt kan häcka, genom att hävda revir, inom aktuellt detaljplaneområde. 
 
År 2019 totalinventerades den södra delen av 
aktuellt detaljplaneområde (Figur 3 inom gul 
streckad linje) vid tre tillfällen, 16 maj, 5 juni 
respektive 20–21 juni. Inventeringarna den 16 maj 
och 5 juni utfördes under tidiga morgontimmar, 
04.00–08.00 respektive 05.00–09.00, medan 
inventeringen den 20–21 utfördes mellan 23.00 och 
01.00.  
 
I den norra delen genomfördes en totalinventering 
av häckande fågel den 1 och 9 juli 2021 (Figur 3 
inom röd streckad linje). Eftersom inventeringen 
utfördes sent på säsongen då få fåglar hävdar revir 
genom sång har noteringar om häckande fågel 
kompletterats med uppgifter från Artportalen 
(SLU, Artdatabanken 2021, Artportalen 2021) för 
de senaste fem åren under perioden 16 maj till 9 
juli. I vissa fall har rapportörer rapporterat 
landlevande fåglar från lokalen Patholmsviken, 
vilken inte ingår i aktuellt detaljplaneområde, men 
där fåglarna troligen avser att finnas inom aktuellt 
detaljplaneområde. Därför har även rapporter från 
Patholmsviken tagits med i bedömningen, men 
endast landlevande fåglar har beaktats i 
bedömningen om de häckar eller ej inom aktuellt 
detaljplaneområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Inventering av häckande och potentiellt häckande fåglar 
inom aktuellt detaljplaneområde genomfördes 2019 i södra delen 
(inom gul streckad linje) respektive 2021 i den norra delen (inom 
röd streckad linje). 
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2.3 Kärlväxter 
Kärlväxtinventeringen i södra delen av aktuellt detaljplaneområde (inom gul streckad linje 
i Figur 3) genomfördes den 17:e juli 2019. I norra delen (inom röd streckad linje i Figur 3) 
genomfördes kärlväxtinventeringen den 1 och 9 juli 2021.  

2.4 Naturvärdesinventering 
I samband med fågel- och kärlväxtinventeringar genomfördes även en 
naturvärdesinventering i enlighet med Svensk Standard 199000:2014 kapitel 4.1 till 4.4 med 
detaljeringsgrad medel (SIS 2014). 
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3 Resultat 

3.1 Groddjur 
Av de vid 2019 års inventerade vattensamlingar 
(A, B, C, 2, 17a och 17b) noterades förekomst av 
groddjur endast inom vattensamling 2 (Figur 4). 
I vattensamlingen fångades två unga 
(fjolårsjuvenila) åkergrodor, samt att 2–3 
åkergrodor och 1–2 vanliga paddor hördes spela 
samtidigt. Inga ägg av något groddjur kunde 
hittas i dammen vid eftersök. 
 
Av de vid 2021 års inventerade vattensamlingar 
(2, 17a, 17b och 18) i maj noterades äggsamlingar 
av grodor i ett dike i anslutning till 
vattensamling 2 (3 äggklumpar) samt vid 
vattensamling 17a (cirka tio äggklumpar) (Figur 
4). Att avgöra arttillhörighet enbart på 
äggsamlingarnas utseende är mycket svårt och 
vanskligt att göra, men de funna 
äggsamlingarna tillhör antingen vanlig groda 
eller åkergroda. 
 
Den 1 juli 2021 inventerades efter grodlarver i 
vattensamlingarna 14 och 18 (Figur 4) med 
negativt resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Undersökta vattensamlingar 2019 och 2021 förutom 4b 
som inte inventerats då tillstånd till utfyllnad finns beviljat. 

 
Vanlig padda är fridlyst i Sverige enligt 6§ i Artskyddsförordningen (Svensk 
författningssamling 2007). Åkergroda är upptagen i bilaga 1 i Artskyddsförordningen och 
bedöms behöva noggrant skydd.  
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3.2 Fåglar 

3.2.1 Södra delen av aktuellt detaljplaneområde 
Vid de tre inventeringstillfällena noterades 46 fågelarter (Tabell 1) inom 
inventeringsområdet. Av dessa arter bedömdes 27 arter häcka eller troligen häcka i 
området medan 19 arter bedömdes utnyttja området enbart för födosök/vila/övernattning 
eller för tillfälligt besök av området. 
 
Tabell 1. Fåglar som noterats vid de tre inventeringstillfällena inom inventeringsområdet mellan den 16 maj och 21 juni 
2019. I kolumnen Status anger ett H=häckande och ett H?=troligen häckande. Inom parentes till häckande eller troligen 
häckande arter anges ett skattat antal par utifrån säkra häckningskriterier (till exempel revirhävdande och/eller 
varnande fåglar samt dunungar) medan ett skattat antal par med ett frågetecken anger en osäker skattning av antalet 
par. Avsaknad av markering i kolumnen Kategori innebär att arten inte bedömts häcka inom området utan endast 
nyttjat inventeringsområdet för födosök/vila/övernattning eller för tillfälligt besök. I kolumnen Kategori anges 
rödlistekategori med NT=nära hotad respektive VU=sårbar samt om arten är upptagen i Artskyddsförordningen=AF för 
arter som bedömts häcka eller troligen häcka inom inventeringsområdet. 

Artnamn  Status Kategori Artnamn Status Kategori 

Björktrast H (2 par) NT Rosenfink   

Blåmes H (2 par)  Rödhake   

Bofink H (1 par)  Rödvingetrast H (2 par) NT 

Drillsnäppa H (1 par) NT Silvertärna   

Dvärgmås   Skata   

Fiskmås H (1–2 par) NT Skrattmås H (1–2 par) NT 

Grågås H (3–5 par)  Småskrake   

Gråsparv H (2–? par)  Stare   

Gråtrut   Steglits   

Gräsand H (1–3 par)  Stenskvätta H (5 par)  

Grönbena H (1 par) AF Storskrake   

Grönfink   Strandskata H (1 par) NT 

Gulsparv H (2–? Par) NT Större strandpipare H? (1 par)  

Hussvala H (5 par) VU Svärta   

Hämpling   Sädesärla H (4 par)  

Kaja H (10 par?)  Sävsparv H (2 par) NT 

Knipa H (2 par)  Sävsångare H (1 par)  

Knölsvan   Tamduva H (10 par?)  

Koltrast   Trädgårdssångare H (1 par)  

Kricka    Törnsångare   

Kråka   Vigg H (1–2 par)  

Ladusvala H (5 par)  Ängspiplärka H (6 par)  

Lövsångare H (5 par)  Ärtsångare  NT 

 
Biotopmässigt kan södra delen av aktuellt detaljplaneområde delas in i tre tämligen väl 
skilda delområden, övre, centrala och nedre. Det övre delområdet består av busk- och 
trädklädda respektive öppna områden samt en cirka 0.6 hektar stor damm (vattensamling 
2). Det centrala delområdet upptas till största del av hårdgjorda ytor men också av 
Fodercentralen med dess baksida mot älven med frodigt uppslag av buskar och örter. Det 
nedre delområdet utgörs till största del av två stora dammar (lagunen) med omgivande 
vallar. 
 
Inom det övre delområdet bland busk- och trädklädda respektive öppna ytor (Figur 5) 
bedömdes tio arter häcka. Specifikt vid dammen (Figur 5) bedömdes sex arter häcka i och 
kring dess omedelbara närhet. 
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Figur 5. Arter som bedömdes häcka i det övre delområdet där tio arter (angivna i vit ruta till höger i bilden) bedömdes 
häcka i busk- och trädklädda respektive öppna områden. Specifikt bedömdes sex arter (angivna i vit ruta till vänster i 
bild) häcka i eller intill dammen (vattensamling 2 i Figur 4). 

 
I det centrala delområdet (Figur 6) bedömdes tio arter häcka med fem arter (gråsparv, 
gulsparv, kaja, lövsångare och tamduva) knutna till Fodercentralen respektive fem arter 
(hussvala, ladusvala, stenskvätta, sädesärla och ängspiplärka) knutna till öppna ytor eller 
byggnader. 
 

 
Figur 6. Tio arter som bedömdes häcka i det centrala delområdet (angivna i vit ruta till vänster i bild). 
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I det nedre delområdet (Figur 7) bedömdes tio arter häcka med två arter änder (gräsand 
och vigg), en gåsart (grågås), två måsarter (fiskmås och skrattmås), två vadare (drillsnäppa 
och större strandpipare) samt tre arter tättingar (sädesärla, sävsparv och ängspiplärka). 
 

 
Figur 7. Tio arter som bedömdes häcka i det nedre delområdet (angivna i vit ruta till vänster i bild). 

 
Av de arter som bedömdes häcka inom södra delen av aktuellt detaljplaneområde är en art 
(hussvala) rödlistade i kategorin sårbar (VU) medan åtta arter (björktrast, drillsnäppa, 
fiskmås, gulsparv, rödvingetrast, skrattmås, strandskata och sävsparv) är rödlistade i 
kategorin nära hotad (NT) (SLU, ArtDatabanken 2021). En art (grönbena) är listad i 
Artskyddsförordningen (Svensk författningssamling 2007). 
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3.2.2 Norra delen av aktuellt detaljplaneområde 
Vid de två inventeringstillfällena noterades 26 fågelarter (Tabell 2) inom 
inventeringsområdet. Av dessa arter bedömdes 19 arter häcka eller troligen häcka i 
området medan sju arter bedömdes utnyttja området enbart för 
födosök/vila/övernattning eller för tillfälligt besök av området. Uppgifter från 
Artportalen angående förekommande arter under perioden 16 maj till 9 juli för de senaste 
fem åren (2017–2021) visar på förekomst av ytterligare 20 arter (Tabell 2). Av dessa 
ytterligare tillkommande arter bedöms två arter häcka eller troligen häcka inom området 
(Tabell 2). Merparten av de tillkommande arterna är sådana som häckar i eller nära vatten 
eller i skogsmiljö (som saknas inom den norra delen av aktuellt detaljplaneområde) samt 
tillfälligt förekommande arter. 
 
Tabell 2. Fåglar som noterats vid de två inventeringstillfällena inom norra delen av aktuellt detaljplaneområde den 1 
och 8 juli 2021 samt arter som rapporterats i Artportalen (kursiverad stil) under de senaste fem åren från området 
under perioden 16 maj till 8 juli. I kolumnen Status anger ett H=häckande och ett H?=troligen häckande. Avsaknad av 
markering i kolumnen Status innebär att arten inte bedömts häcka inom området utan endast nyttjat 
inventeringsområdet för födosök/vila/övernattning eller för tillfälligt besök. I kolumnen Kategori anges rödlistekategori 
med NT=nära hotad respektive VU=sårbar samt om arten är upptagen i Artskyddsförordningen=AF för arter som 
bedömts häcka eller troligen häcka inom inventeringsområdet. 

Artnamn  Status Kategori Artnamn Status Kategori 

Björktrast H? NT Rödvingetrast H? NT 

Blåmes H?  Silvertärna   

Bofink H?  Skrattmås   
Busksångare   Småskrake   

Drillsnäppa   Stare H? VU 

Fiskmås H NT Steglits   

Gråsparv H  Stenskvätta H  

Gräsand   Storskrake   

Grönsiska   Strandskata H  

Gulsparv H NT Större hackspett   

Hussvala H VU Svarthätta H?  

Kaja H  Svartvit flugsnappare   
Knipa   Svärta   
Knölsvan   Sädesärla H  
Koltrast   Talgoxe   

Kråka   Tamduva H  
Kärrsångare   Trädgårdssångare H  

Ladusvala H  Törnskata   

Lövsångare H  Törnsångare H  

Näktergal   Vigg   

Nötväcka   Vitkindad gås   

Rödhake   Vitnackad svärta   

Rödstjärt H  Ängspiplärka H  

 
Av de arter som bedömdes häcka inom norra delen av aktuellt detaljplaneområde är två 
arter (hussvala och stare) rödlistade i kategorin sårbar (VU) medan fem arter (björktrast, 
fiskmås, gulsparv, rödvingetrast och strandskata) är rödlistade i kategorin nära hotad (NT) 
(SLU, ArtDatabanken 2021). 
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3.2.3 Betydelsen av aktuellt detaljplaneområde som rastlokal 
I ett försök att belysa det aktuella detaljplaneområdets betydelse som rastplats för fåglar 
har en jämförelse gjorts utifrån rapporterade arter i Artportalen från det aktuella 
detaljplaneområdet och Villanästornet för de senaste tio åren under månaderna mars till 
och med juni. Med detta tidsspann inkluderas inte bara rastande fågel utan även arter som 
häckar i området. I jämförelsen ingår fynd från det aktuella detaljplaneområdet samt öar 
och skär i dess närhet som Västerklubben, Österklubben, Fjärdgrund och Byttan, medan 
enbart fynd från lokalen Villanästornet använts. Anledningen till att lokalen Villanästornet 
använts är att den tillhör samma vattenområde, Österfjärden, som det aktuella 
detaljplaneområdet (Figur 8), samt är en naturlig rastplats för fåglar som är på väg mot 
inlandet och fjällen. Fynd som rapporterats som förbiflygande eller sträckande har inte 
använts i jämförelsen. 
 

 
Figur 8. Lokalen Villanästornet (blå cirkel) ligger i norra delen av Österfjärden (Umeälv) och Umeå hamn med omnejd i 
södra delen av Österfjärden (där Umeälv mynnar i havet). 

 
Totalt har det från mars till och med juni rapporterats 133 arter från Umeå hamn med 
omnejd respektive 145 arter från Villanästornet under den senaste 10-års perioden. Av 
dessa arter är 106 gemensamma för båda områdena (Bilaga 1). Överlag är det mer som 
förenar de två områdena i antalet rapporterade individer av en art än som skiljer dem. 
Några tydliga skillnader är att vadare som brushane, gluttsnäppa, grönbena, rödbena, 
skogssnäppa och större strandpipare är mer frekvent rapporterade och i större individantal 
från Villanästornet jämfört med Umeå hamn med omnejd (Bilaga 1). Detsamma gäller för 
simänder som bläsand, kricka, skedand och stjärtand, men däremot inte för gräsand som 
rapporterats med flest individer från Umeå hamn med omnejd. 
 
Arter som är mer havs- och/eller kustbundna som fiskmås, gråtrut, havstrut, kustlabb, 
silltrut, silvertärna, skrattmås, storskarv och svärta är mer frekvent rapporterade och i 
större individantal från Umeå hamn med omnejd jämfört med Villanästornet.  
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Tättingar som domherre, gransångare, grå flugsnappare, järnsparv och kungsfågel, som 
mestadels häckar i skogliga miljöer är mer frekvent rapporterade eller med större 
individantal vid Villanästornet jämfört med Umeå hamn med omnejd. Det omvända, att  
arter som gulsparv, lappsparv, råka, stare, stenskvätta och ängspiplärka, som häckar i eller 
intill öppna landskap är mer frekvent rapporterade och i större individantal från Umeå 
hamn med omnejd jämfört med Villanästornet. 
 
När det gäller antalet rapporterade individer av en viss art finns det flera lokaler i Umeå 
kommun där fler individer rapporteras än från Umeå hamn med omnejd (Artportalen 
2021), men för tre arter gräsand, gulsparv och skrattmås är antalet rapporterade individer 
bland de högsta under vissa perioder. För de fyra senaste åren (2018–2021) har flest antal 
gräsänder (300 exemplar årligen) rapporterats från Umeå hamn under mars månad inom 
Umeå kommun. Under perioden mars till och med juni 2012–2021, inom Umeå kommun, 
har flest gulsparvar (150 exemplar årligen) rapporterats från Umeå hamn vid Lantmännens 
fodercentral åren 2012 och 2013 (Artportalen 2021). Skrattmås är en art som anländer under 
april till Umeå. Vid sex tillfällen under den senaste tio åren har det första fyndet av 
skrattmås rapporterats från Umeå hamn. Vid enstaka tillfällen har hundratals rastande 
skrattmåsar rapporterats från Umeå hamn och år 2013 rapporterades om 1 500 rastande 
skrattmåsar, vilket är det femte högsta antalet rapporterade individer inom Umeå 
kommun under den senaste tio-års perioden där högst antal rapporterade individer (3 000 
exemplar) härrör från Umeälvens delta och slätter 2021 (Artportalen). 
 
Umeå hamn med omnejd är inte unik som rastlokal men utgör en första anhalt för fåglar 
som flyttar längs kusten eller över Kvarken på sin färd vidare inåt landet. Den största 
betydelse Umeå hamn med omnejd har som rastlokal är att det tidigt under våren finns 
öppet vatten i och med att farleden till färjeterminalen och godsterminalen bryts på is. 
Även de stora öppna ytorna inom aktuellt detaljplaneområde, som ofta snabbt blir snöfria, 
attraherar vissa arter som lappsparv (få individer men frekvent förekommande), sånglärka 
och ängspiplärka.  
 
Att på samma sätt belysa det aktuella detaljplaneområdets betydelse som rastplats för 
fåglar under hösten (augusti till och med oktober) som under våren är behäftat med vissa 
osäkerheter. Antalet rapporter vid Umeå hamn med omnejd var under våren 7 674 medan 
det var 762 under hösten. För rapporter från Villanästornet var fördelningen 2 947 
rapporter under våren och 623 under hösten. Rapporteringen motsvarar förmodligen mer 
aktiviteten hos rapportörerna än förekomsten av fåglar då dessa efter en häckningssäsong 
är fler än under våren. Trots det magrare antalet rapporter under hösten ser mönstret att 
gå igen som under våren vad gäller rastande fåglar i Umeå hamn jämfört med vid 
Villanästornet. Det vill säga att vadare och änder generellt rastar mer frekvent och i större 
antal vid Villanästornet medan mer havs- och/eller kustbundna arter mer frekvent och i 
större antal rastar i Umeå hamn med omnejd. 
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3.3 Kärlväxter södra delen 
Vid inventeringen av kärlväxter delades 
inventeringsområdet in i två relativt 
olikartade biotoper där det övre delområdet 
hyste betydligt större arealer busk- och 
trädklädda ytor (även om arealen var 
betydligt mindre än för öppna ytor) jämfört 
med i det nedre delområdet (Figur 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Vid kärlväxtinventeringen delades 
inventeringsområdet upp i två delområden, dels det övre 
med relativt stor yta av busk- och trädmarker, dels det 
nedre med stor areal öppen mark och laguner. 

 
Totalt noterades 126 arter i det nedre 
delområdet respektive 118 arter i det övre delområdet varav 77 arter var gemensamma 
(Bilaga 2). I det nedre delområdet förekom fler arter typiska för den Bottniska havsstranden 
som till exempel agnsäv, knappsäv, gultåtel, fackelblomster med flera som inte fanns i det 
övre delområdet. Dessutom fanns fler jord- och avskrädeshögar i det nedre delområdet 
med fler ruderatväxter (ofta kvävegynnade och ibland konkurrenssvaga växter) jämfört 
med i det övre delområdet. 
 
En art i det övre delområdet som på sitt sätt skiljer ut sig gentemot övriga arter är 
tiggarranunkel. Åtminstone från 1980-talet och in på 2000-talet var dammen i det övre 
delområdet enda platsen för tiggarranunkel i Västerbottens län och har med åren fört en 
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tynande tillvaro. Från år 2003 och fram till år 2021 har tiggarranunkel hittats på fler platser 
i Västerbotten men oftast i fåtaliga exemplar (förutom vid Söderslätts köpcentrum i Umeå) 
och eventuellt spridd via trädgårdar (Artportalen 2021). Vid innevarande inventering 
noterades cirka 60 blommande exemplar varav endast ett exemplar vid dammen. Däremot 
blommade nästan alla exemplar av tiggarranunkel utmed det staket som nyligen satts upp 
öster om dammen (Figur 10). 
 

 
Figur 10. Blommande tiggarranunkel utmed det nya staketet öster om dammen i det övre delområdet. 

 
Anledningen till att det vid innevarande inventering återfanns så många blommande 
exemplar av tiggarranunkel intill staketet beror förmodligen på att det dels var lerigt och 
fuktigt (idealiskt för tiggarranunkel), dels att fröbanken väckts till liv. Tiggarranunkel är 
en 1-årig konkurrenssvag växt som mer eller mindre är beroende av att det finns bar jord 
där frön kan gro. Om växttäcket sluter sig så att tiggarranunkelns frön inte kan gro finns 
fröna ändock kvar i jorden som en fröbank. För att fröna från fröbanken ska ha en chans 
att gro krävs att växttäcket tas bort och markytan rörs om så att fröna kommer i dagen, 
vilket förmodligen skett intill staketet. 
 
Inga av de noterade kärlväxterna är rödlistade eller finns listade i Artskyddsförordningen. 
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3.4 Kärlväxter norra delen 
Det inventerade området i norra delen av aktuellt detaljplaneområde (Figur 11) består till 
största del av industrimark med cisterner, lagerbyggnader, järnvägsspår, vägar med mera, 
vilket gör att floran till stor del utgörs av ruderatväxter (ofta kvävegynnade och ibland 
konkurrenssvaga växter). 
 

 
Figur 11. Området inom röd streckad linje totalinventerades den 1 juli 2021 på  
förekomst av kärlväxter. 

 
Totalt noterades 117 arter inom inventerat område (Bilaga 3) varav 93 arter var 
gemensamma med arter funna i den södra delen av aktuellt detaljplaneområde som totalt 
hyste 164 arter. Arter i den norra delen av aktuellt detaljplaneområde som specifikt 
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särskilde sig från arterna i den södra delen var dels arter knutna till Lantmännens 
fodercentral, dels arter spridda från närliggande trädgårdar. I det första fallet härrör 
förekomsten av raps, stillfrö och ekorrkorn förmodligen från verksamheten vid 
Lantmännens fodercentral. I det andra fallet härrör förekomsten av blåeld (Figur 12), 
bergklint, lönn, ros och äpple från omgivande trädgårdar. 
 

 
Figur 12. Blåeld, som troligen rymt från någon intilliggande trädgård och etablerat sig inom aktuellt detaljplaneområde. 

 
Inga av de noterade kärlväxterna är rödlistade eller finns listade i Artskyddsförordningen. 
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4 Naturvärdesinventering 

4.1 Bedömningsgrunder och naturvärdesklasser 
Den naturvärdesinventering och bedömning som gjorts i denna rapport följer svensk 
standard för naturvärdesinventering SS199000:2014 (SIS 2014), där betydelsen av ett 
geografiskt område för den biologiska mångfalden bedöms.  
 
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotopvärde (område med 
enhetlig miljö och artsammansättning) och artvärde (Figur 13). 
 

 
Figur 13. Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser. 
Motsvarar schema i svensk standard för naturvärdesinventering (SIS 2014), men är modifierad med 
avseende på färger. 
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Biotopvärde 
Biotopvärdet bedöms baserat på två aspekter: Biotopkvalitet och/eller Sällsynthet och hot, 
där den aspekten med högre värde styr. Enligt aspekten Biotopkvalitet kan följande aspekter 
tas i beaktande vid naturvärdesbedömning: naturlighet, processer och störningsregimer, 
strukturer, element, kontinuitet, naturgivna förutsättningar, förekomst av nyckelarter 
samt läge, storlek och form (SIS 2014). Den andra aspekten: Sällsynthet och hot, utgår från 
hur vanlig den givna biotopen är i regionen och huruvida områdestypen är minskande. 
 

Artvärde 
Artvärde utvärderas baserat på aspekterna förekomst av naturvårdsarter och/eller 
artrikedom. Naturvårdsarter är arter med särskild betydelse för biologisk mångfald eller 
arter som indikerar områden med höga naturvärden som exempelvis hotade och 
rödlistade arter (Figur 14), ansvarsarter, signalarter, nyckelarter, typiska arter i Natura 
2000-habitat och fridlysta arter (Hallingbäck 2013, SIS 2014). Antalet naturvårdsarter anges 
som inga, enstaka, flera eller ett stort antal. Naturvärdesbedömning utifrån artrikedom kan 
framför allt vara lämpligt i biotoper där naturvårdsarter inte tidigare anammats vid 
naturvärdesbedömning.  
 

 
Figur 14. Den svenska rödlistans kategorier för rödlistade och hotade arter enligt SLU Artdatabanken, som används i 
föreliggande rapport. 

 
De båda bedömningsgrunderna biotop och art samverkar. Förekomst av vissa arter är ett 
kvitto på vilka kvaliteter en biotop har. De kvaliteter en biotop har kan i sin tur tala om hur 
bra biotopen fungerar som livsmiljö för olika arter. Ju fler sällsynta eller mer specialiserade 
arter desto högre kvalitet torde en biotop ha. Mer allmänt förekommande arter som inte 
ställer några speciella krav på sin livsmiljö säger mindre om den plats de förekommer på. 
 
De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer 
välutvecklade biotoper och sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än 
vad vanligare biotoper gör. Sällsynta arter ger ett mervärde till biologisk mångfald.  
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Naturvärdesbedömningen utifrån art och biotop resulterar i fem kategorier enligt följande: 
 

• Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1, vilket till exempel kan innebära att en 
biotop (område med enhetlig miljö och artsammansättning) är nationellt eller 
internationellt sällsynt eller hotad (till exempel vissa Natura 2000-naturtyper) och 
att hotade arter förekommer.  
 

• Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. Till exempel kan Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper vara exempel på sådana områden. 
 

• Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 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. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel på sådana 
områden. 
 

• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är användbar för 
områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. 
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer 
och värdeelement saknas. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär 
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier 
för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass är ett valbart tillägg till 
grundutförandet som ej tillämpats i föreliggande inventering. 
 

Lågt naturvärde, är områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa 
omfattning bidrar till biologisk mångfald, som till exempel ung produktionsskog, 
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4.2 Naturvärden inom aktuellt detaljplaneområde 
Den naturvärdesinventering som utfördes i 
samband med inventeringarna av groddjur, 
kärlväxter och fåglar resulterade i att två områden 
bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 
3). Det ena området utgörs av en örtrik sluttning i 
anslutning till järnvägsspåret i norra delen av 
aktuellt detaljplaneområde (markerat med 1 i Figur 
15). Det andra området utgörs av vattensamling 2, 
det vill säga den större dammen som omgärdas av 
träd och buskar i södra delen av aktuellt 
detaljplaneområde (markerat med 2 i Figur 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Två områden (1 och 2 i flygbilden) bedömdes ha Påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3). 
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4.2.1 Örtrik sluttning intill järnvägsspår 
Beskrivning: I anslutning till järnvägsspåret i norra delen av aktuellt detaljplaneområde 
finns en örtrik sluttning som vetter åt sydost (Figur 16). Järnvägsspåret har delvis skurits 
genom berggrunden i söder varför den södra delen av sluttningen är torrare jämfört med 
den norra delen (Figur 14). Området saknar träd och buskarna är låga vilket ger intryck av 
att området motsvarar en ängsmark. Ett flertal örter växer i sluttningen, dock ingen sällsynt 
eller hotad art. Däremot förekommer ett flertal arter förknippade med öppna marker 
och/eller ängsmarker som till exempel backskärvfrö, bergsyra, fårsvingel, gråfibbla, liten 
blåklocka, prästkrage, vanlig smörblomma och vanlig ögontröst. De många blommande 
arterna tilldrog sig vid inventeringstillfället ett större antal insekter däribland bin och 
humlor. 
 
Bedömning: Sluttningen har en karaktär som påminner om äng och i vissa delar som 
näringsfattig torräng även om ingen egentligen slåtter existerar. Det vill säga att området 
präglas av örtrik markvegetation som liknar ogödslade hävdade ängs- och gräsmarker, 
vilka under en lång följd av år minskat arealsmässigt (Naturvårdsverket 2021). Därav 
bedöms sluttningen ha påtagligt biotopvärde i och med att den representerar en mindre 
vanlig biotop. I och med att inga sällsynta, rödlistade arter eller arter upptagna i 
Artskyddsförordningen finns i sluttningen utan mer eller mindre vanliga arter bedöms 
sluttningen ha obetydligt artvärde. Sammantaget bedöms sluttningen ha Påtagligt 
naturvärde (naturvärdsklass 3). 
 

 

  
Figur 16. En sydsluttning (inom röd linje i flygfotot) med en karaktär av örtrik äng och i viss mån torräng bedömdes ha 
Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

 



Naturvärdesinventering samt riktad inventering av groddjur, häckfågel och kärlväxter för förslag till detaljplan Umeå 
hamn, 2019 och 2021 

 24/32 
 

4.2.2 Vattensamling 2 
Beskrivning: Vattensamlingen som är relativt grund omges av lövbärande arter som 
jolster, gråal, björk och diverse viden som skapar en lummig barriär mot omgivande 
verksamhetsområde i Umeå hamn (Figur 17). Vattensamlingen tillsammans med träd- och 
buskskiktet fungerar som en grön ö i det omgivande landskapet och utgjorde 
häckningsplats för grönbena (listad i bilaga 1 i Artskyddsförordningen) och sävsparv 
(rödlistad i kategorin nära hotad, NT). Dessutom fanns lekande åkergroda (listad i bilaga 
1 i Artskyddsförordningen) och padda (fridlyst i Sverige enligt 6§ i 
Artskyddsförordningen) i vattensamlingen. Inom området växte den i Västerbotten 
ovanliga arten tiggarranunkel. 
 
Bedömning: I och med förekomsten av grönbena, sävsparv, åkergroda, padda och den i 
Västerbotten ovanliga tiggarranunkeln bedöms området ha visst artvärde. Även om 
området är litet till ytan (cirka 3 ha) så fungerar vattensamlingen tillsammans med det 
omgivande träd- och buskskiktet som en grön ö i ett öppet landskap och bidrar till den 
biologiska mångfalden varför området bedöms ha påtagligt biotopvärde. Sammantaget 
bedöms området ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 
 

 
Figur 17. Vattensamling2 tillsammans med omgivande träd- och buskskikt (inom röd linje i flygfotot) bedömdes ha 
Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 
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Bilaga 1.  
Arter som rapporterats i Artportalen mellan 2012 och 2021 under perioden mars till och med juni i Umeå hamn med 
omnejd respektive från lokalen Villanästornet som är gemensamma för de två områdena. Kolumnen År anger hur 
många år under perioden som arten rapporterats. Kolumnen Antal anger det högsta antalet individer som rapporterats 
av arten. 

Umeå hamn       Villanästornet     

Artnamn År Antal   Artnamn År Antal 

Backsvala 3 10   Backsvala 6 30 

Bergfink 2 100   Bergfink 5 2500 

Björktrast 9 20   Björktrast 4 3 

Blåhake 1 1   Blåhake 2 1 

Blåmes 6 8   Blåmes 9 4 

Bläsand 8 5   Bläsand 10 550 

Bofink 8 400   Bofink 8 10 

Brunand 1 1   Brunand 3 2 

Brushane 1 4   Brushane 10 150 

Domherre 1 1   Domherre 6 6 

Drillsnäppa 6 1   Drillsnäppa 5 2 

Duvhök 7 1   Duvhök 2 1 

Dvärgmås 5 250   Dvärgmås 10 250 

Enkelbeckasin 4 4   Enkelbeckasin 10 4 

Fiskmås 10 150   Fiskmås 8 50 

Fisktärna 4 10   Fisktärna 9 10 

Gluttsnäppa 1 1   Gluttsnäppa 10 31 

Gransångare 3 2   Gransångare 10 2 

Grå flugsnappare 1 1   Grå flugsnappare 5 3 

Grågås 7 50   Grågås 7 24 

Gråsiska 3 30   Gråsiska 1 1 

Gråtrut 10 50   Gråtrut 7 10 

Gräsand 10 300   Gräsand 10 100 

Grönbena 1 4   Grönbena 10 60 

Grönfink 7 5   Grönfink 2 2 

Grönsiska 4 5   Grönsiska 7 20 

Gulsparv 9 150   Gulsparv 2 1 

Gulärla 3 2   Gulärla 8 4 

Gärdsmyg 1 1   Gärdsmyg 3 1 

Havstrut 10 10   Havstrut 6 2 

Havsörn 10 4   Havsörn 9 4 

Hussvala 10 10   Hussvala 6 10 

Jorduggla 1 1   Jorduggla 3 1 

Järnsparv 2 1   Järnsparv 8 3 

Kaja 10 300   Kaja 2 500 
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Umeå hamn       Villanästornet     

Artnamn År Antal   Artnamn År Antal 

Kanadagås 10 20   Kanadagås 8 15 

Knipa 10 90   Knipa 10 50 

Knölsvan 10 8   Knölsvan 10 13 

Koltrast 3 2   Koltrast 8 4 

Korp 6 4   Korp 2 1 

Kricka 7 12   Kricka 10 500 

Kråka 10 150   Kråka 7 20 

Kungsfågel 1 2   Kungsfågel 6 3 

Kustlabb 6 5   Kustlabb 2 2 

Kärrsångare 5 2   Kärrsångare 2 1 

Ladusvala 6 50   Ladusvala 8 75 

Lappsparv 8 10   Lappsparv 1 1 

Lövsångare 5 2   Lövsångare 10 8 

Mindre korsnäbb 1 1   Mindre korsnäbb 1 12 

Mindre strandpipare 4 2   Mindre strandpipare 3 3 

Morkulla 2 1   Morkulla 7 2 

Mosnäppa 1 2   Mosnäppa 6 7 

Näktergal 3 2   Näktergal 1 1 

Nötväcka 2 1   Nötväcka 3 2 

Ringduva 6 60   Ringduva 6 3 

Rosenfink 5 1   Rosenfink 7 1 

Råka 10 3   Råka 2 3 

Rödbena 3 1   Rödbena 9 10 

Rödhake 10 5   Rödhake 9 5 

Rödstjärt 1 1   Rödstjärt 6 1 

Rödvingetrast 6 10   Rödvingetrast 9 200 

Silltrut 10 3   Silltrut 3 1 

Silvertärna 8 40   Silvertärna 10 12 

Sjöorre 3 3   Sjöorre 4 5 

Skata 6 10   Skata 4 3 

Skedand 4 2   Skedand 10 8 

Skogssnäppa 1 1   Skogssnäppa 10 5 

Skrattmås 10 1500   Skrattmås 9 200 

Skräntärna 8 3   Skräntärna 10 4 

Skäggdopping 1 1   Skäggdopping 9 14 

Smålom 1 1   Smålom 5 2 

Småskrake 10 20   Småskrake 10 20 

Sparvhök 4 1   Sparvhök 1 1 

Spillkråka 1 1   Spillkråka 4 1 

Stare 8 80   Stare 1 1 
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Umeå hamn       Villanästornet     

Artnamn År Antal   Artnamn År Antal 

Steglits 5 4   Steglits 4 1 

Stenskvätta 10 8   Stenskvätta 1 1 

Stjärtand 4 2   Stjärtand 10 30 

Storlom 2 1   Storlom 6 5 

Storskarv 10 44   Storskarv 2 20 

Storskrake 10 30   Storskrake 10 300 

Storspov 6 50   Storspov 9 53 

Strandskata 10 6   Strandskata 9 14 

Större hackspett 2 1   Större hackspett 6 2 

Större strandpipare 10 4   Större strandpipare 8 40 

Svarthätta 3 2   Svarthätta 9 3 

Svartvit flugsnappare 2 1   Svartvit flugsnappare 3 2 

Svärta 10 87   Svärta 1 5 

Sångsvan 10 66   Sångsvan 10 647 

Sädesärla 10 12   Sädesärla 6 20 

Sävsparv 10 10   Sävsparv 10 14 

Sävsångare 2 1   Sävsångare 4 1 

Talgoxe 5 6   Talgoxe 9 4 

Tofsvipa 9 20   Tofsvipa 7 24 

Tornfalk 2 1   Tornfalk 2 1 

Tornseglare 2 6   Tornseglare 7 7 

Trädgårdssångare 5 2   Trädgårdssångare 8 10 

Trädkrypare 1 1   Trädkrypare 3 2 

Trädpiplärka 2 2   Trädpiplärka 3 1 

Törnsångare 6 2   Törnsångare 2 1 

Vigg 10 40   Vigg 10 50 

Vitkindad gås 9 20   Vitkindad gås 4 16 

Ängspiplärka 10 50   Ängspiplärka 4 4 

Ärtsångare 3 1   Ärtsångare 7 2 
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Bilaga 2 
Noterade kärlväxtarter uppdelade på övre respektive nedre delområdet inom södra delen av aktuellt 
detaljplaneområde (gul streckad linje i Figur 3) vid Umeå hamn.  

Arter nedre delområde Arter övre delområde 

Agnsäv Alsikeklöver 

Baldersbrå Backdunört 

Bergsyra Baldersbrå 

Blomsterlupin Blomsterlupin 

Blåsäv Bredkaveldun 

Brudborste Brunrör 

Brunrör Brännässla 

Brännässla Daggros 

Daggkåpa Ekbräken 

Druvfläder En 

Fackelblomster Femfingerört 

Femfingerört Finsk fingerört 

Finsk fingerört Flockfibbla 

Flockfibbla Gatkamomill 

Foderlosta Glasbjörk 

Fårsvingel Gran 

Gatkamomill Groblad 

Glasbjörk Gråal 

Gran Gråbinka 

Groblad Gråbo 

Gråal Gräsnate 

Gråbinka Grässtjärnblomma 

Gråbo Grönvide 

Grässtjärnblomma Gul fetknopp 

Grönvide Gullris 

Gul fetknopp Gulsporre 

Gul sötväppling Gulvial 

Gulsporre Gårdsskräppa 

Gultåtel Gäddnate 

Gårdsskräppa Hagfibbla 

Hallon Hallon 

Hampdån Hampdån 

Humleblomster Hundkex 

Hundkex Hundäxing 

Hundstarr Hårslinga 

Hundäxing Hönsarv 

Hybridpilblad Höstfibbla 

Hårslinga Jolster 

Hägg Jordreva 

Hästsvans Jättebalsamin 

Hönsarv Klibbkorsört 

Höstfibbla Korsört 

Jordreva Krustistel 
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Fortsättning av artlistor 

Arter nedre delområde Arter övre delområde 

Kabbleka Kruståtel 

Klibbkorsört Krypven 

Klofibbla Kråkklöver 

Knappsäv Kråkvicker 

Knutnarv Kvastfibbla 

Korsört Kvickrot 

Krusskräppa Kärrdunört 

Krustistel Kärrkavle 

Kruståtel Liten blåklocka 

Krypvide Lundgröe 

Kråkbär Majbräken 

Kråkklöver Majveronika 

Kråkvicker Maskros 

Kvickrot Mjölkört 

Kärrkavle Mjölon 

Liten blåklocka Nysört 

Ljung Penningört 

Lomme Pipdån 

Lundelm Prästkrage 

Madrör Renfana 

Maskros Revsmörblomma 

Mjölkört Röda vinbär 

Mjölon Rödblära 

Myrtåg Rödklöver 

Norsk fingerört Rödnarv 

Nysört Rödsvingel 

Nålsäv Rödven 

Prästkrage Röllika 

Renfana Rönn 

Revsmörblomma Rörflen 

Rödklöver Sandtrav 

Rödnarv Sjöfräken 

Rödsvingel Skogsfräken 

Rödven Skogskovall 

Röllika Skogsstjärnblomma 

Rönn Smultron 

Rörflen Smörblomma 

Salttåg Sommargyllen 

Sandtrav Strätta 

Skogsnäva Sumpfräne 

Slåtterblomma Sumpnoppa 

Smultron Svalting 

Sommargyllen Svarta vinbär 

Sommarlånke Svartvide 

Stormåra Svenskmålla 

Strandglim Sälg 
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Fortsättning av artlistor 

Arter nedre delområde Arter övre delområde 

Strandråg Tall 

Strätta Tiggarranunkel 

Styvmorsviol Timotej 

Sumpförgätmigej Topplösa 

Sumpnoppa Trampört 

Svalting Tussilago 

Svartvide Tuvtåtel 

Sylört Vanlig pilört 

Sälg Vanlig ögontröst 

Tall Vass 

Timotej Vasstarr 

Topplösa Vattenbläddra 

Trampört Vattenmåra 

Tussilago Vete 

Tuvtåtel Vitgröe 

Vanlig smörblomma Vitklöver 

Vanlig åkerkårel Vårtbjörk 

Vanlig ögontröst Våtarv 

Vass Vägtåg 

Vasstarr Vänderot 

Vattenmåra Åkerbär 

Vit sötväppling Åkerfräken 

Vitgröe Åkerförgätmigej 

Vitklöver Åkerknavel 

Vitpyrola Åkermynta 

Vårtbjörk Åkerspärgel 

Vänderot Ängsfryle 

Åkerbär Ängsgröe 

Åkerfräken Ängssyra 

Åkerförgätmigej  

Åkerknavel  

Åkerspärgel  

Åkerviol  

Älggräs  

Ängsfryle  

Ängsgröe  

Ängsskallra  
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Bilaga 3 
Noterade kärlväxtarter inom norra delen av aktuellt detaljplaneområde (röd streckad linje i Figur 3) vid Umeå hamn.  

Art Art Art 

Asp Hönsarv Stormåra 

Backdunört Jolster Svenskmålla 

Backskärvfrö Jättebalsamin Sumpnoppa 

Baldersbrå Knutnarv Svartvide 

Bergklint Korsört Sälg 

Bergsyra Kråkvicker Tall 

Blomsterlupin Kvickrot Teveronika 

Blåbär Liten blåklocka Timotej 

Blåeld Ljung Trampört 

Blåsäv Lomme Tussilago 

Bredkaveldun Lundgröe Tuvtåtel 

Brudborste Lönn Vanlig smörblomma 

Brunrör Madrör Vanlig åkerkårel 

Brännässla Malus sp. Vanlig ögontröst 

Ekorrkorn Maskros Vattenbläddra 

En Mjölkört Vass 

Femfingerört Mjölon Vitgröe 

Finsk fingerört Myrtåg Vitklöver 

Flockfibbla Nejlikrot Vårtbjörk 

Fårsvingel Nysört Våtarv 

Gatkamomill Odon Vänderot 

Glasbjörk Penningört Åkerfräken 

Gran Prästkrage Åkerförgätmigej 

Groblad Raps Åkerspärgel 

Gråal Renfana Åkertistel 

Gråbinka Revsmörblomma Ängsdaggkåpa 

Gråbo Rosa sp. Ängsfryle 

Gråfibbla Rödblära Ängsgröe 

Grässtjärnblomma Rödklöver Ängskovall 

Grönvide Rödnarv Ängssyra 

Gul fetknopp Rödsvingel Ärenpris 

Gulsporre Rödven  

Gulvial Röllika  

Gårdsskräppa Rönn  

Gåsört Rörflen  

Gäddnate Sandtrav  

Hallon Sjöfräken  

Hampdån Skogsfibbla  

Harkål Skogskovall  

Humleblomster Smultron  

Hundkex Sommargyllen  

Hägg Stillfrö  

 


