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Natur- och kulturinventeringar  
Med anledning av de planerade luftledningarna mellan Katrineholm och Hedenlunda 
kommer Vattenfall Eldistribution på inrådan av Länsstyrelsen Södermanland att 
genomföra naturvärdesinventeringar och kulturmiljöinventeringar.  
 
Syftet med inventeringarna är att identifiera områden med hög biologisk mångfald 
(naturvärden) samt förekomsten av fornlämningar och platser där det kan finnas 
fornlämning som inte syns i markytan (kulturmiljö). Dessa typer av inventeringar kan 
behövas då ett område eventuellt ska exploateras eller som i det här fallet då det 
planeras för nya kraftledningar.  
 
Förlust av biologisk mångfald är ett av vår tids största problem och samtidigt ställer vårt 
samhälle krav på utveckling. Då är det nödvändigt med en naturvärdesinventering för att 
ge aktuell kunskap om ett områdes naturvärden och biologiska mångfald. På så sätt kan vi 
skydda och avgränsa de områden där hög biologisk mångfald hittas.  
 
Alla svenska fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML). I första hand ska en 
fornlämning bevaras men om det inte går kan Länsstyrelsen fatta beslut om att den helt 
eller delvis får tas bort och då görs en grundlig undersökning.  
 
Inventerarna kommer att promenera över markerna utan att göra någon åverkan, med 
stöd av allemansrätten.  
 
Resultaten från dessa inventeringar och analyser kommer redovisas i kommande MKB.  
 

Kulturmiljöinventering v. 39-40  
Under veckorna 39-40 kommer inventeringspersonal från konsultföretaget Societas 
Archaeologica Upsaliensis (SAU) kunna synas i kraftledningsgatan eller i dess närhet för 
att utföra kulturmiljöinventering enligt ovan information. Tveka inte att ställa frågor om 
kulturmiljöinventering om ni träffar på någon av inventerarna.  
 
Har ni några funderingar eller frågor gällande kulturmiljöinventeringen är ni välkomna att 
kontakta Åsa Forsberg som är Vattenfall Eldistribution AB:s samhällskontakt i ärendet 
alternativt, ansvarig konsult, Jonas Wikborg på SAU.  
 
Kontaktuppgifter följer:  
Åsa Forsberg, tel: 073-091 47 59, mail: katrineholmflen@vattenfall.com 
Jonas Wikborg, tel: 070-211 84 08, mail: jonas.wikborg@sau.se 
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