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Inledning
Denna landskapsanalys utgör underlag till detaljplanearbete och miljö-
bedömning för utveckling av verksamhetsområde i Mörby - Hanstavik. 
Landskapsanalyser berör fastigheterna Krummeltorp 1:1, Mörby 5:1, 
Mörby 8:1, Ånsta 1:1 och Ånsta 2:1. Kunskapen i rapporten baseras på 
fältbesök utfört den 20 februari, 28 maj samt 1 augusti 2014. Kom-
pletterande fältbesök för inventering av vattensalamander gjordes 
dagtid den 11 april och nattetid den 9 och 20 maj 2014. Ytterligare 
kunskap har inhämtats genom telefonintervjuer, underlagsrapporter 
och sökningar i databaser (se vidare källförteckning).
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Landskapsbild
Landskapet i Mörby-Hanstavik utgör en del av Svealands sprickdalster-
räng. Den nordvästra delen består av öppna plana jordbruksmarker. 
Den sydvästra och östra delen består av kuperad, delvis våt, skogsmark 
med stor andel hyggen och ungskog. 

Öppna landskapsrum med karaktäristisk vegeta-
tion i nordöst
Mörby - Hanstaviks nordvästra hälft domineras av en stor, något slut-
tande jordbruksmark. Jordbruksmarken är indelad i tre landskapsrum 
av olika karaktär. Det östra landskapsrummet är knutet till bebyggelsen 
i Krummeltorp och består av en åker i träda som är bevuxen med unga 
tallplantor. Området kantas av brynzoner bestående av enar som vuxit 
sig mycket stora. Trädan, tallplantorna och den överväxta brynzonen 
ger tillsammans med en jordvall i områdets västra kant upplevelsen av 
ett igenväxande landskap. 

Det västra landskapsrummet består av åkermark kantad av E20 i norr 
och större åkerholmar i öst. Ett par mindre åkerholmar på åkern delar 
upp landskapsrummet något. I väst avgränsas rummet av en reklam-
skylt och i söder skymtar verksamhetsbyggnader. Närheten till E20, 
reklamskylten och kontakten med verksamhetsområdet gör att upple-
velsen främst blir den av industrilandskap trots närheten till de fina 
åkerholmarna i öst.

Det större landskapsrummet i de centrala delarna består i väst av åker-
mark och i öst av mark i träda som är bevuxen med ung tall. Upple-
velsen av närheten till E20 i norr begränsas tack vare flera åkerholmar i 
anslutning till vägen. På åkern finns flera karaktärstarka åkerholmar 
med äldre ekar och aspar. I öst möter skogen med brynmiljöer av löv 
och en. En mindre bit av brynet domineras av produktionsskog. Mot 
sydväst övergår jordbrukslandskapet i verksamhetsområde. Åkerholmar 
och brynmiljöer gör att även den större jordbruksmarken upplevs rela-
tivt småskalig. De ger också en upplevelse av ett ganska attraktivt och 
väl sammanhållet jordbrukslandskap med gamla anor, trots en okänslig 
behandling i gränsen mot verksamhetsområdet. 

Jordbrukslandskapets öppenhet gör att orienterbarheten är god. Själva 
jordbruksmarken utgör dock en barriär för tillgång till de attraktiva 
åkerholmarna, eftersom den inte bör beträdas sommartid och är svår-
gången vintertid. Vidare är området bullerstört från E20. Jordbruks-
lanskapet ger med sina långa siktlinjer, även mot omgivande landskap, 
upplevelsen av utblickar och öppna landskap. Skala och struktur med 

Den östra delen av jordbrukslandskapet består av ett smalt landskapsrum delvis kantat 
av flerskiktade brynmiljöer. Marken står i träda och är bevuxen med små tallplantor.

Den västra delen av jordbrukslandskapet består av ett större landskapsrum. Åkerholmar 
och brynmiljön bidrar till att området upplevs relativt småskaligt trots närheten till E20 och 
verksamhetsområdet. 
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Karta 1: Landskapsbild

Del av den större åkermarken som 
upplevs som eget landskapsrum 
tack vare åkerholmar. Bilväg med vägtunnel till Kummeltorp. 

Upplevs idag privat p.g.a. tomtmark 
och vägbom. Vägtunneln är uppdelad i 
två delar och är relativt hög och ljus.

Trädan i öst utgör ett, från 
övriga jordbruksmarken, 
nästan helt avskilt 
landskapsrum. Detta beror 
på en jordvall som utgör 
barriär västerut. 

Skogsbilvägar som fortsätter 
till Almnäs.

Större öppet jordbruksområde som 
delas in i två sammanlänkade 
landskapsrum,. Det smalare östra 
rummet ligger i träda. Trädan 
kantas i stora delar av fina 
brynmiljöer och har en tydlig 
rumslighet. I väster är marken i 
bruk. Denna del kantas av 
brynmiljöer och åkerholmar. 
Verksamhetsområdet i syd bildar 
otydlig gräns för området. 
Jordbruksmarken utgör en barriär 
för besök till de attraktiva 
åkerholmarna.

E20 utgör både en 
fysisk och mental 
barriär i området. 

Från Gamla Strängnäs-
vägen finns det siktlinjer 
ut till åkerlandskapet.

Siktlinje med utblickar 
mot höjderna 
nordväst om Nykvarn.

Gunnebostängsel 
med taggtråd kring 
verksamhetsområde.

Hyggen och tät ungskog utgör 
mentala, och ofta fysiska, 
barriärer i de centrala delarna 
av området.

Mindre skogsstig med spår från moto-
crossåkning. Stigen fortsätter österut mot 
Almnäs.

Hög och ljus vägtunnel. 
Vägarna leder ned mot 
Långsjöområdet.

Mörbyvägen.

Järnvägen går på en hög bank förbi området. 
Från tågfönstret ser passageraren ut över 
skogsslänter och skogsbilvägar.

Väg 518 går genom 
området och passerar 
E20 genom en vägtunnel.

Från höjderna i 
öster finns långa 
utblickar över 
Måsnaren, 
Södertälje och 
Nykvarn.
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Karta 2: Upplevelsevärden

Åkerholmar och brynmiljöer bidrar med 
blomning och fågelliv till området.

I anslutning till E20 finns ett 
litet vattenstråk som fått besök 
av bäver. Upplevelsen av 
vattenområdet störs dock av 
närheten till vägen.

Skogsdike som i små avsnitt nästan fått 
karaktären av skogsbäck. 

Naturstråk med många rekreativa värden. På höjden i 
norr finns en hällmarkstallskog med karaktäristiska 
gamla träd och en känsla av ljus och rymd. I söder 
finns en barrblandskog med gamla grova träd och tre 
tydliga gravhögar. I dalen mellan de två höjderna finns 
ett lite ”vilt” område med en fuktlövskog med stora 
aspar och vattenspeglar. 

De centrala skogsområdena är på väg att uppnå en 
ålder som gör dem rekreativt attraktiva. Den 
kuperade terrängen skapar variation i växtsätt och 
sammansättning mellan gran och tall. Terrängen gör 
också att man snabbt upplever att man kommer 
bort från verksamhetsområde och vägområden. 
Hela skogsområdet är dock bullerstört. 

Våtmarksparti med 
öppen vattenyta i 
väster.

I de sydöstra delarna finns ett parti som tack 
vare stora höjdskillnader och stor del bevarad 
natur är rekreativt tilltalande. Här finns 
hällmarker med gamla träd och fuktiga 
dalgångar med björk och skvattram. 

Det öppna odlingslandska-
pet med åkerholmar och 
brynmiljöer upplevs småskaligt 
och med en kulturhistorisk prägel 
trots den obearbetade kantzonen mot 
verksamhetsområdet. 

Häll- och våtmarker som ligger inspräng-
da mellan hyggen och ungskog rymmer 
möjligheten att uppleva artrikedom. 
Omgivande skogsbruk gör dock att de 
rekreativa värdena är  begränsade och 
svårtillgängliga. 

Hällmarkerna på det 
östra höjdpartiet har 
äldre karaktärsrika 
träd, men området är 
uppsplittrat av 
hyggen.



Landskapsanalys Mörby - Hanstavik
15 april 2015

8

åkerholmar och bryn ger också en upplevelse av kulturhistoria. Bryn 
och åkerholmar ger vidare upplevelser av artrikedom och naturpeda-
gogik.

Kuperat skogslandskap med karaktärsområden 
knutna till vatten och naturvärden
Mörby - Hanstaviks sydvästra och östra delar består av ett kuperat 
skogslandskap med barrdominerad produktionsskog. Skogslandskapet 
kan delas in i tre områden av olika karaktär. Det västra området har 
stor del uppvuxen produktionsskog och inslag av äldre hällmarker på 
höjdpartier, det centrala området innehåller hyggen och tät ungskog 
och det östra området består av ett höjdparti med en blandning av små 
partier hyggen och små partier sparad skog.

Område med skogskänsla i väst
Den uppvuxna västra delen av skogen är relativt tät med korta sikt-
linjer och begränsad orienterbarhet. Tack vare den kuperade terrängen 
som skapar olika växtförutsättningar, och sparade hällmarks- och våt-
markspartier, upplevs skogen variationsrik och småskalig för att vara en 
produktionsskog. Av samma anledningar rymmer stora delar upplevel-
sevärdet ”skogskänsla”. Stora skogspartier, speciellt i anslutning till 
jordbruksmarkerna, är dock uppbökade av vildsvin vilket påverkar 
upplevelsen. 

De rekreativa värdena är som högst i anslutning till höjdstråken i 
områdets nordvästra respektive sydöstra del. Här har områden sparats 
från avverkning och höga naturvärden och intressanta strukturer har 
bevarats. Det nordvästra stråket består av en fuktlövskog, en hällmark-
stallskog och en blandskog. Hällmarken, som ligger i stråkets norra del, 
upplevs ljusöppen och rymlig eftersom den ligger på en hög höjd. Här 
finns flera gamla karaktäristiska tallar med rundad krona och grova 
grenar. Blandskogen upplevs något mer sluten och med grövre träd. 
Här finns tre gravhögar varav två markerar sig tydligt i landskapet. 
Fuktlövskog, som ligger i en sänka mellan de två höjderna, rymmer 
grov asp och vattenspeglar. Omgivande skogen består av lättgången 
rekreationsskog med intressanta norrvända sluttningar. I det sydöstra 

stråket finns hällmarker med karaktäristiska gamla tallar på höjderna 
och en ganska djup dalgång med skvattram och björk. 

I dalgången mellan de två höjdstråken finns ett skogsdike som bitvis 
har karaktären av skogsbäck. Produktionsskogen går ofta tätt in på 
diket varför upplevelse av vattenkontakt endast uppstår i dess absoluta 
närhet. Längst i nordöst finns en öppen vattenyta som förmodligen 
utgör ett anlagt viltvatten. I norr finns också ett litet vattendrag där det 
vid fältbesöket fanns färska gnagspår av bäver. Båda dessa ger upple-
velser av vattenkontakt men tillgängligheten till upplevelsen är 
begränsad av vegetation och läge i landskapet.

Dalstråken får en särskild roll i den kuperade terrängen. Dessa utgör 
ett slags landskapsrum där skogssluttningarna utgör rummets väggar. I 
dessa blir ofta skogskänslan starkare eftersom terrängen skyddar mot 
både buller och visuell kontakt med omgivande verksamhetsområden 
och infrastruktur.

Hyggen och ungskog i de centrala delarna
De centrala delarna av utredningsområdet består av hyggen och svårge-
nomtränglig ungskog. Dessa områden saknar i princip rekreativa 
värden med undantag av små hällmarker och våtstråk som sparats i 
området. Dessa rymmer värden för artrikedom och naturpedagogik 
men är svårtillgängliga. 

Höjdparti med siktlinjer i öst
Öster om väg 518 tar ett nytt höjdparti vid. Detta område består av en 
blandning av sparad gles hällmark på de högsta partierna och avver-
kade områden i de lägre partierna av höjden. I anslutning till de avver-
kade områdena är siktlinkerna mycket långa. Åt öst har man utblickar 
över sjön Måsnaren och Södertälje. Åt väst syns skogarna och höjderna 
kring Nykvarn. Hällmarkerna rymmer värden för artrikedom och 
naturpedagogik. Trotts detta bedöms de rekreativa kvalitéerna i nuläget 
som låga eftersom upplevelsen är mycket påverkad av avverkningarna 
som också gör området svårgånget.

Upplevelsevärden 
Med upplevelsevärden avses 
typiska naturupplevelser 
enligt definitioner som 
utarbetats av bl.a. Stock-
holms regionplane- och 
trafikkontor under arbetet 
med upplevelsevärden i 
Stockholms gröna kilar. Det 
kan vara t.ex. skogskänsla, 
orördhet, eller vackra 
utblickar (RTK 2004). Se 
mer i Bilaga 4. 

Rekreativa strukturer
Med rekreativa strukturer 
menas fysiska strukturer 
inom ett område som 
påverkar hur man rör sig 
inom, och hur man hittar i, 
området. Dessa strukturer 
kan vara vägar, stigar, 
utsiktsplatser, målpunkter, 
barriärer och landmärken. 
Strukturerna kan vara lokalt, 
kommunalt, regionalt eller 
nationellt intressanta. Se mer 
i Bilaga 4.
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Skogsområdet präglas av den kuperade terrängen med äldre hällmarkstallskog på 
höjderna...

...stora områden av ungskog och hyggen... 

...fuktiga lövskogar och våtmarker i svackorna... ...samt spår från jakt och vilt i form av till exempel viltvatten, matningsställen och 
vildsvinsbök.
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Landskapet sett från vägar och järnväg

Landskapet sett från E20 och Gamla Strängnäsvägen
I öster karaktäriseras väglandskapen av den omgivande produktions-
skogen medan väglandskapet i väster karaktäriseras av utblickar över de 
omgivande odlingslandskapet. Åkerholmar längs E20 gör dock att man 
bara bitvis ser in över jordbruksmarkerna. Vägskärningar, åkerholmar 
intill vägen och en bullervall under uppbyggnad norr om vägen gör att 
man inte uppfattar jordbruksmarkerna norr och söder om vägen som 
ett sammanhängande lanskapsrum när man färdas västerut. När man 
färdas österut upplevs landskapsrummet som mer sammanhängande 
eftersom siktlinjerna in i jordbrukslandskapen här är längre. 

Landskapet sett från Mörbyvägen
Mörbyvägen är en bred industrigata. Den går genom Mörby industri-
område fram till Mörby - Hanstaviks sydvästra kant där den avslutas i 
en vändzon och parkeringar. Landskapsbilden från vägen präglas av 

verksamhetsområdet, dess stora byggnader och öppna ytor. Söder om 
vägen finns dock ett småskaligt jordbrukslandskap genom vilket ett 
biflöde till Turingeån meandrar sig. 

Landskapet sett från järnvägen
Förbipasserande på järnvägen kan se en bit produktionsskog med 
skogsbilvägar när de passerar Mörby - Hanstavik. 

Tillgänglighet till och i Mörby - Hanstavik
Området nås från Nykvarn via lokalgator inom Mörbys verksamhets-
område eller via mindre bilvägar från Almnäs. Här finns ett fåtal parke-
ringsplatser som kan användas av allmänheten. I söder leder en bilväg 
under järnvägen och vidare ner mot Långsjön. I norr leder en bilväg 
under E20 fram till Krummeltorp. Vägen är dock bommad och upp-
levs privat. I öst går väg 518 tvärs genom området och från dessa utgår 
ett par skogsbilvägar. Väg 518 går i tunnel under E20. En skogsstig går 
genom området och passerar både äldre skogspartier och mycket ung 
produktionsskog.

Strukturer och upplevelsevärden som saknas
Inga tydliga målpunkter eller landmärken har identifierats i Mörby-
Hanstavik. Upplevelsevärdet ”orördhet och mystik” saknas i området 
eftersom skogen är för ung och de äldre skogspartierna är för små och 
bullerstörda för att ge denna upplevelse. Även stark skogskänsla saknas 
i området på grund av skogens låga ålder och bullerstörningar från 
E20, intilliggande verksamhetsområde och järnväg. Hur starkt buller-
störningen upplevs beror både på väderförhållanden, tid på dagen och 
var i landskapet man befinner sig. Detta innebär att delar av skogen 
kan vara relativt tyst, särskilt i dalgångar en bit bort från E20, de dagar 
vinden ligger från området och tidpunkter när trafiken är låg. Det 
finns dock inga helt tysta områden. Anläggningar för rekreation och 
friluftsliv saknas i området varför varken upplevelsevärdet ”Aktivitet 
och utmaning” eller ”Service och samvaro” finns inom området. Det 
finns inga tysta områden inom planområdet. 

Siktlinjerna från höjdpartiet i öst är mycket långa. Åt öst ser man både sjön Måsnaren och 
bostadsområden i Södertälje. Avverkningar minskar dock området attraktivtet.



Landskapsanalys Mörby - Hanstavik 
15 april 2015

11

Rekreationsvärden
Mörby - Hanstavik bedöms användas för rekreation i en ganska 
begränsad omfattning. De stigar som finns i området verkar främst 
användas för motocrossåkning och eventuellt terrängcykling. Utöver 
detta är det främst jaktlagets verksamhet som givit tydliga rekreativa 
avtryck i landskapet med en anlagd viltdamm och viltmatningsstation. 

Orienteringskarta finns för området men det bedöms inte användas i 
detta syfte. Intervjuer som genomförts med tjänstemän från Nykvarn 
och ordförande för Oxvretens skidklubb bekräftar bilden av ett område 
relativt outnyttjat för rekreation.

Nåbarhet och mental tillgänglighet till området
Den begränsade rekreativa användningen av området bedöms bland 
annat bero på läget i landskapet. Nåbarheten från de nordöstra delarna 
av Nykvarn begränsas av att Mörbys industriområde ligger mellan tät-

orten och Mörby - Hanstavik. Sträckan som man behöver gå genom 
industriområdet för att nå Mörby - Hanstavik är inte rekreativt att-
raktiv och avståndet något långt. Det finns ett fåtal allmänna parke-
ringsplatser i slutet av Mörbyvägen men området upplevs som 
halvprivat eller privat. 

I söder utgör järnvägsspår barriär för tillgång från Nykvarns tätorts 
sydöstra delar. Det finns en undergång under järnvägen i områdets syd-
östra del.  

E20 utgör en fysisk barriär för tillgången till området norrifrån. Väg-
tunneln vid Krummeltorp upplevs privat eftersom vägen som passerar 
här är bommad i norr och leder fram till privat bebyggelse i söder. Bul-
lerstörning från E20 innebär också en mental barriär för rekreativ 
användning av hela området. Endast enstaka dalar i de södra delarna 
kan upplevas tysta.

Inom området utgör de stora delarna med ungskog och hyggen barri-
ärer liksom jordbruksmarken.

Sociotopvärden
De mest dominerande rekreativa värdena i området består av skogs-
känsla och möjligheten att plocka svamp och bär. Produktionsskogen  
i väst är i stora delar på väg att uppnå en ålder där den börjar få rekrea-
tiva värden och kan rymma intressanta svamp- och bärområden. Om 
ytterligare 10-20 år kommer den, med god skötsel och tack vare det 
kuperade landskapet som skapar variation, att kunna utgöra en att-
raktiv rekreationsskog. Skogen har också potential för naturlek, prome-
nader, ridning och naturstudier men detta bedöms inte förekomma 
idag på grund av områdets läge. Kring jordbruksmarken finns det 
rekreativa värdet kulturmiljö som ytterligare kan stärkas om hällrist-
ningar och andra historiska strukturer lyfts fram ytterligare. Jordbruks-
marken liksom höjderna i öst ger också utsikt och åkerholmar och 
brynmiljöer är platser med potential för naturstudier och sitta i solen. 
Den begränsade tillgängligheten gör dock att denna potential inte 
bedöms vara nyttjad i nuläget. Den kuperade terrängen gör också att 
svamp och bärområden är ganska utspridda vilket gör området mindre 
intressant för denna aktivitet.Stigarna i området bär spår av motocrossåkning. Bland annat har små rishögar placerats 

tvärs över dem.

Sociotopvärden
 Med sociotopvärden menas 
hur en plats används. Finns 
det t.ex. möjlighet att plocka 
bär och svamp, sitta i solen, 
bada, spela boll. Metoder 
utarbetades ursprungligen i 
Stockholms stads rapport 
”Sociotophandboken 
– planering av det offentliga 
rummet med stockholmarna 
och sociotopkartan”.
Sociotopvärden. Se mer i 
Bilaga 4. 
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Markanvändningshistorik
Informationen i detta avsnitt grundar sig på riksantikvarieämbetes 
fornsök. För de centrala delarna har information också hämtats från en 
arkeologisk utredning för Mörby och Ånsta gjord av Stiftelsen Kultur-
miljövård från 2011. Lämningarna har endast studerats översiktligt i 
fält.

Lämningar vid jordbruksmarken
Jordbruksmarken grundlades troligen redan under bronsåldern. Det är  
på, eller i anslutning till, denna som de flesta av områdets fornläm-
ningar och övriga kulturhistoriska lämningar ligger. Särskilt den västra 
delen är rik på boplatser och hällristningar. Detta kan ses som en utlö-
pare från den rika brons- och järnåldersbygden väster om avgräns-
ningsområdet för Mörby - Hanstavik, där lämningarna i huvudsak 
återfinns i Turingeåns dalgång. Boplatserna är delvis synliga i land-
skapet i form av stenhögar. Hällrisningarna är svårare att upptäcka för 

den ovane och förekommer främst i form av skålgropar. I öst, nära 
Krummeltorp, finns en fossil åker som kantas av ett tiotal mindre röj-
ningsrösen. Även denna är svår att upptäcka. I brynmiljön på det lilla 
skogspartiet väst om Krummeltorp har en stensättning, som är en för-
modad gravplats, identifierats. Även rakt söder om jordbruksmarken 
finns ett boplatsområde med gravområde. Dessa områden gick inte att 
identifiera i samband med fältbesök.

Lämningar i skogsmarken
Skogsmarken har historiskt använts till utmarker. Här har gravläm-
ningar i form av stensättningar och rösen hittats på hällmarkerna i 
områdets två höjdpartier. Av dessa är den sydligaste, markerad med 
stensättningar och rösen, väl synlig i landskapet med två större och en 
mindre hög. 

I dalgången mellan de två höjdpartierna finns kolningslämningar. 
Dessa lämningar varierar från 9 till 22 meter i diameter. Att kola i mila 
förkommer från medeltiden och framåt, och det går inte att utesluta 

I de sydvästra delarna av skogslandskapet ligger tre gravhögar på rad. Av dessa är de 
två yttersta väl synliga medan den mittesta nästan göms i mossa.

Förmodat röjningsröse i anslutning till den fossila åkern vid Kummeltorp.
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Karta 3: Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar

Fossil åker

Stensättning 
och rösen

Kolbotten

Stensättning

Stensättning

Hällristning

Hällristningar, grav 
och boplatsområde

Hällristningar

Boplatsområde och 
hällristningar Skärvstenshögar 

och hällristningar

Mörby brons- och järnåldersbygd

Krummeltorp

Boplats

Hällristningar

Skogsbrukslämningar

Skogsbrukslämningar

Boplats, lägenhetsbebyggelse 
och husgrund

Gränsmärke

Gränsmärke

Gränsmärke

Husgrund
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att vissa milor kan vara av avsevärd ålder. Sannolikt har dock milorna 
tillkommit så sent som på 1800- eller 1900-tal. 

Kolningsanläggningar förekommer även i den sydöstra delen av skogs-
marken, ofta tillsammans med rester efter kolarkojor, som vittnar om 
tidigare skogsbruk i området. Här finns även boplatslämningar, i form 
av bland annat husgrunder, både från förhistorisk och historisk tid. I 
anslutning till dessa finns lämningar efter ett gränsmärke, som sanno-
likt har markerat gränsen mellan Mörby och Ånsta. Gränsmärket finns 
utmarkerat på kartor från mitten av 1700-talet. Även på kartor från 
tidigt 1900-tal finns gränsmärket utmarkerat, med benämningen Gåss-
vedsröset. Ytterligare två gränsmärken hittas norrut i skogsområdet. 
Också dessa återfinns på tidiga kartor, med benämningarna Myske-
stafven respektive Långbroröset. Eftersom gränsmärkena har till-
kommit innan år 1850 och åtminstone Gåssvedsröset är av 
ålderdomlig typ (femstenarör), skulle dessa lämningar vid en utredning 
kunna bedömas som fornlämningar enligt den nya kulturmiljölagen.
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Naturvärden

Allmänt om området
Området kan delas upp i två olika landskapstyper, ett öppet kultur-
landskap och ett mer slutet skogslandskap. I det öppna kulturland-
skapet är naturvärdena knutna till lövrika brynmiljöer, småvatten, 
grova ädellövträd och hävdgynnade gräsmarker. Skogslandskapet består 
främst av brukad skog som är förhållandevis ung och trivial, men 
fläckvis finns finare partier med en naturskogsartad karaktär med 
gamla träd och värdefull död ved. Topografin i området är väldigt 
varierad och mosaikartad. Detta skapar förutsättningar för flera natur-
typer vilket bidrar till områdets naturvärde. Vattenmiljöer, sumpskogar 
och vattnets väg genom området är viktigt för många organismer och 
bidrar till att höja områdets naturvärde. Förutom sumpskogarna och 
våtmarker finns flera småvatten och flera mindre vattendrag/diken 
rinner genom området.

Skoglandskapet
Generellt är skogen förhållandevis likartad och ung och bär tydliga 
spår av modernt skogsbruk, undantaget några hällmarkspartier och 
sumpskogar. I den östra delen av området är skogen generellt lite yngre 
och här finns även flera hyggen. De dominerande trädslagen är gran 
och tall, med ett litet inslag av asp, björk och al. Förekomsten av död 
ved är låg och åldersvariationen liten. Sammantaget medför detta att 
skogen generellt saknar viktiga strukturer för att kunna hysa höga 
naturvärden. Däremot har skogen potential att utveckla naturvärden 
med tiden om den sköts på rätt sätt.

De naturvärden som skogen idag hyser är knutna till några höglänta 
hällmarkspartier och några fuktiga sumpskogar. Här är skogen äldre 
och har utvecklat viktiga strukturer för att kunna hysa skyddsvärda 
arter. Dessa viktiga strukturer är förekomst av gamla träd, hålträd, stå-
ende och liggande död ved, samt att skogen har en större åldersprid-
ning och en luckig karaktär.

Kulturlanskapet
Kulturlandskapet domineras av öppen åkermark. Den västra delen 
brukas aktivt idag, medan den öst delen ligger i träda och är bevuxen 
med ung tall. Områdets naturvärden är knutna till de lövdominerade 
brynmiljöer som följer åkerns södra kant, åkerholmar och delvis igen-
vuxna tidigare hävdade marker närmast E20. Brynmiljöerna bedöms 
som viktiga för många växter och djur eftersom det i övergångszonen 
mellan öppna och slutna miljöer bildas en variation av livsmiljöer som 

Kuperad, brukad barrblandskog med viss skogskänsla.
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gynnar många organismer. Jämfört med den omgivande marken har 
brynmiljöer ofta en högre biologisk mångfald. Åkerholmarna utgör 
också en form av brynmiljö mot den omgivande åkern. Här är de 
största naturvärden knutna till grova gamla aspar som utgör en viktig 
biotop för många organismer så som till exempel hackspettar. Närmast 
E20 finns några halvöppna miljöer som historisk troligtvis varit betade. 
Naturvärdena är främst knutna till förekomsten av grova ekar, enar och 
en hävdgynnad gräsmarksflora. Idag är dessa miljöer igenväxta och 
skulle gynnas av gallring/röjning. Områdets åkerholmar omfattas av 
biotopskydd. 

Vatten
Vatten skapar variation och förutsättningar för många organismer. 
Inom området finns flera mindre vattensamlingar och fuktstråk som är 
viktiga för den biologiska mångfalden. Särskilt värdefullt är de små vat-
tensamlingar som ligger i områdets norra del och gränsar mot E20, 
eftersom att det här finns både större och mindre vattensalamander. 
Små vattensamlingar är en bristvara i det moderna landskapet och är 
viktiga för många av de djur som lever eller rör sig i landskapet. Vilt 
utnyttjar dessa vattensamlingar för att dricka.

Lite längre vattendrag/diken finns på totalt tre ställen inom området, 
se karta 4. I dagsläget hyser inga av dessa vattendrag/diken några högre 
naturvärden, men det finns förutsättningar att utveckla dessa genom 
att öppna upp och anlägga dammar, förbättra kantzonen och minska 
släntlutningen. 

Klassning av naturvärde
Först eftersöktes befintlig kunskap om området biologiska värden i föl-
jande databaser:

 • Artportalen och Observationsdatabasen (2013-04-12)
 • Databasen TUVA
 • Skogens källa

Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens 
källförteckning. Därefter flygbildstolkades området för att urskilja vär-

defulla objekt som sedan besöktes vid tre fältbesök, 2014-02-20, 2014-
05-28 och 2014-08-01.

Vid det andra tillfället besöktes främst de områden som ligger inom 
områdets östra del som inte var besökta under det första tillfället (se 
Landskapsanalys Mörby del 5 2014-04-22). De åkerholmar och bryn-
miljöer som riskerar att påverkas av planen besöktes vid det andra till-
fället då naturvärdet på dessa typer av områden är delvis knutet till 
floran.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömning är inte en fullständigt objektiv metod, utan grundar 
sig delvis på subjektiva expertbedömningar. Dessa grundar sig i sin tur på 
mångårig erfarenhet av att bedöma olika typer av naturmiljöer, kunskap om 
Natura 2000-naturtyper och dess typiska arter, viktiga ekologiska strukturer, 
signalarter, rödlistade arter mm. 

Varje delområde värderas enligt en 4-gradig skala. Skalan är jämförbar med 
SIS standard för naturvärdesklassificering. Klasserna är:

•	Klass 1, Högsta naturvärde – riksintresse: Naturmiljön i värdeklassen har 
så höga naturvärden att de kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska 
inte blandas ihop med utpekade Riksintressen för naturvård, enligt 
Miljöbalken.

•	Klass 2, Mycket högt naturvärde – länsintresse: I klassen återfinns miljöer 
som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk mångfald att de kan 
anses är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i 
länet. I denna klass ingår bl. a skogliga nyckelbiotoper utpekade av 
Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i ängs- och 
hagmarksinventeringen. 

•	Klass 3, Högt naturvärde – kommunalt intresse: I klassen återfinns miljöer 
som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett kommunalt 
perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bl. a områden 
med naturvärden utpekade av skogsstyrelsen.

•	Klass 4, Naturvärde – lokal betydelse: I klassen återfinns miljöer som hyser 
en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara för att behålla den 
biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken 
eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen. 

Se vidare Bilaga 5.
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Karta 4: Naturvärdesbedömning

45. Äldre senvuxen 
sumpskog. Klass 2

35. Olikåldrig 
hällmarkstallskog. 
Klass 2.

43. Gammal senvuxen 
tallskog. Klass 2.

1-2. Åkerholme med 
äldre ekar. Klass 3

48. Liten åkerholme, 
med gammal asp. 
Klass 3

47. Liten 
åkerholme på 
blockig mark. 
Klass 4. 

46. Brynmiljö med 
gammal grov asp och 
död ved. Klass 2

11. Gårdsmiljö 
med äldre träd 
Klass 4

12 .Värdefullt 
fuktstråk Klass 3 

40. Hällmarker och 
tallskog med inslag av 
äldre tallar. Klass 3

44. Gammal delvis grov 
grandominerad skog. Klass 3.

42. Frisk barrbland-
skog som knyter 
samman områden 
med höga naturvär-
den, inslag av gamla 
träd. Klass 3. 

3. Lövrik brynmiljö. 
Klass 4

41. Blockig 
bergsbrant med 
inslag av äldre 
träd. Klass 4

49. Åkerholme, med ek 
och asp. Klass 3

4-5 Två mindre 
åkerholmar. Klass 4

8. Mindre vattensam-
lingar med salaman-
der. Klass 2

39. Hällmarkstallskog med 
stort inslag av äldre träd 
och värdefull död ved. 
Klass 1

10. Naturskogsar-
tad barrblandskog 
Klass 3

16. Stenröse och 
våtmark. Klass 4

13- 14 Äldre 
hällmarkstallskog. 
Klass 2

15. Öppen 
våtmark. Klass 3

33-34 Hällmark-
stallskog. Klass 3. 

38. Hällmarkstall-
skog. Klass 3. 

37. Trädklädd våtmark. Klass 3

9. Lövrikt skogsparti 
Klass 2

7. Brynmiljö med 
gammal grov 
asp. Klass 3 

6 Åkerholme med 
hävdgynnad flora, 
klass 3 

23. Äldre 
hällmarkstallskog 
med inslag av gran 
och björk. Klass 2

21. Tallskog med 
inslag av äldre 
senvuxna träd. Klass 3

22. Sumpskog med 
främst björk och 
klibbal. Klass 3

19 - 20. Sumpskog 
med främst björk. 
Klass 3

18. Öppen våtmark. 
Klass 3

17. Småvatten med 
vattensalamander. 
Klass 2

24. Lövsumpskog 
med riklig förekomst 
av död ved. Klass 2

25. Trädklädd 
våtmark. Klass 3

26. Hällmarkstallskog 
med inslag av äldre 
tall. Klass 3.

27. Hällmarkstallskog. 
Klass 3.

31- 32. Hällmarkstall-
skog med stort inslag 
av äldre tallar. Klass 2

36. Äldre hällmark-
stallskog. Med flera 
hotade arter. Klass 1

30. Två intilliggande 
våtmarker. Klass 3

28 och 29. Löv-
sumpskog. Klass 3
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Vid det tredje tillfället besöktes enbart de mest östligaste områdena 
som tidigare inte omfattades av den tidigare Landskapsanalys Mörby 
del 5 2014-04-22.

Fältarbetet gick i första hand ut på att identifiera och avgränsa delom-
råden främst med avseende på värdefulla strukturer. Viktiga natur-
vårdsarter eftersöktes även, särskilt under det andra 
inventeringstillfället. Alla de områden som bedömdes vara värdefulla 
naturvärdesklassades och finns kortfattat beskrivna i intilliggande 
karta. En utförligare beskrivning av områdena än vad som visas på 
kartan finns i bilaga 1.

Osäkerhet i bedömningen
En viss osäkerhet i bedömningen finns främst när det gäller artobserva-
tioner eftersom inventeringen genomfördes delvis i februari och 
marken då var snötäckt. Vissa områden har besökts av Skogsstyrelsen 
under nyckelbiotopsinventeringen och har därmed en mer säker 
bedömning.

Skyddade områden
En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor 
betydelse för skogens flora och fauna och har förutsättningar att hysa 
hotade och rödlistade arter. Objekt med naturvärden är områden som 
inte helt uppfyller kraven på att vara nyckelbiotop men som ändå kan 
vara viktiga för den biologiska mångfalden. Det finns inget lagligt 
skydd för vare sig naturvärden eller nyckelbiotoper, i Skogsvårdslagen 
eller annan lagstiftning. Däremot finns det särskilda riktlinjer i 
Nykvarns översiktplan (utställningsversion) som säger att nyckelbio-
toper och naturvärden ska bevaras. Vidare är skogliga åtgärder inom 
nyckelbiotoper samrådspliktiga. 

Biotopskyddsområden inrättas för mindre områden, till exempel en 
nyckelbiotop, som har mycket höga naturvärden. Även åkerholmar och 
småvatten i jordbrukslandskapet omfattas av biotopskydd. Biotopskyd-
dade områden är skyddade enligt miljöbalken.

Artskyddsförordningen
Inom planområdet har totalt sju arter som omfattas av Artskyddsför-
ordningen observerats. Orkidén knärot är funnen inom område 36 och 
43. Den förekommer troligvis även på flera ställen inom området. 
Grön sköldmossa har observerats i område 36, 44 och 45. Större och 
mindre vattensalamander har observerats i område 8 och öster om pla-
nområdet. Deras livsmiljöer omfattar åtminstone område 9, 10, 11 och 
12. Troligvis även andra intilliggande områden som till exempel 17, 
18, 19, 20 och 24. Sånglärka, trana och vaktel har observerats i det 
öppna kulturlandskapet i norr. Om arterna påverkas av planen måste 
dispens från artskyddsförordningen sökas hos länsstyrelsen. Karta över 
vilka områden som påverkas av artskyddsförordningen finns i Bilaga 3. 
Blåmossan är funnen på flera ställen inom området. Den är fridlyst och 
skyddas därmed i artskyddsförordningen bilaga 1, men redovisas inte i 
kartan då den är vanlig.

Ekologiska spridningssamband
De ekologiska spridningssambanden är bedömda efter befintligt under-
lagsmaterial (Skogsstyrelsen, TUVA och Ekologigruppens invente-
ringar), kartstudier och observationer i fält. Precis norr om 
planområdet Mörby - Hanstavik går E20 som utgör en barriär för 

Ekologiska spridningssamband 
•	Organismers spridningsmöjligheter mellan en viss naturtyp. Ett spridnings-

samband bedöms finnas när områden av liknande naturtyp ligger inom ett 
möjligt spridningsavstånd. Begreppet konnektivitet används ibland för att 
beskriva ett fungerande utbyte av arter mellan områden spridda i landska-
pet. 

•	Motsatsen är fragmentering, när ett landskap och dess naturtyper blir så 
uppdelat, och avstånden mellan lämpliga livsmiljöer så långa, att det 
påverkar spridningen av arter. Fragmenteringens effekter på biologisk 
mångfald finns beskriven i rapporten (Jordbruksverket, 2005). 

•	Spridningsförmågan är olika för olika arter, och till stora delar okänd för 
många grupper. För de flesta vanliga arter är spridningsförmågan god, 
medan det för arter som specialiserat sig på en specifik livsmiljö ofta kan 
vara betydligt sämre.
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Spridningssamband 
Ädellöv

Spridningssamband 
Barrskog

Spridningssamband 
Betesmark

Karta 5: Spridningssamband, för större kartor se Bilaga 2

Spridningssamband 
Våtmark
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många landlevande organismer. På ett ställe inom det undersökta 
området finns det en motorvägsundergång som medger en viss sprid-
ning. För de flesta flygande organismer bedöms inte motorvägen 
utgöra någon kraftig barriär. Den befintliga informationen om natur-
värden inom och omkring aktuellt område indikerar att planområdet 
kan utgöra ett viktigt spridningssamband för både barrskog och våt-
marker. 

Spridningssamband för äldre barrskog
Äldre barskogar med höga naturvärden finns både norr, söder och öster 
om området. Därför kommer de fragment av äldre skog som finns 
inom planområdet att ha en funktion för spridningen av barrlevande 
organismer i både en nord-sydlig och öst-västlig riktning, även om 
spridningen i öst-västlig riktning till stor del bedöms ske strax söder 
om området. Främst är det den nord-sydliga spridningen som är viktig 
att bibehålla eftersom Nykvarns tätort i väster och sjön Måsnaren och 
Södertälje utgör barriärer för barrskogslevande arter kopplade till äldre 
skogar.

Spridningssamband för våtmarksarter
Landskapet generellt i och omkring Mörby - Hanstavik innehåller rela-
tivt gott om småvatten och trädklädda våtmarker. Framför allt söder 
om området finns det ett område med våtmarker med höga natur-
värden. Inom området finns småvatten, sumpskogar och vattendrag/
diken som många organismer nyttjar. Spridningen av våtmarkslevande 
organismer till och från området sker troligtvis via denna skogsbäck 
och vidare med Turingeån både norr- och söderut. I norr utgör E20 en 
kraftig barriär för spridningen för de landlevande organismerna, t.ex. 
groddjur. Över åkermarker är spridningen begränsad eftersom dikena 
ligger nergrävda i jorden. 

Spridningssamband för ädellövs- och betesmarksarter
Det är osäkert om området har någon betydelse för spridningen för 
arter knutna till ädellöv eftersom kunskapen om värdefulla ädellövsmil-

Skogsdiket i områdets nordöstra del bedöms inte rymma höga naturvärden idag men den 
är viktig för vattenregleringen i området.

Undergången under järnvägen är viktig en viktig passage för vilt. Än viktigare är 
undergången under E20 som också är hög och bred.
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Äldre tallskog på en av höjderna i området

jöer i och omkring området är bristfällig. Troligtvis utgör barrskogarna 
i norr, öster och söder barriärer. Däremot kan det eventuellt finnas en 
viss spridning västerut över det öppna kulturlandskap där det eventu-
ellt står äldre ädellövträd. Ett sådant västligt samband är osäkert men 
kan inte uteslutas. Områdets betydelse för naturvärden knuten till 
naturbetesmarker bedöms som svagt eller obefintligt. Detta eftersom 
dessa områden är små, uppsplittrade och ligger på förhållandevis stora 
avstånd från varandra. 

Vilt
I området finns det troligtvis livskraftiga populationer av vildsvin, 
rådjur, älg och småvilt. I närheten av gården finns det en matningssta-
tion för vilt. Denna är troligtvis anpassad för vildsvin. Det finns vilds-

vinsbök på många ställen i skogen. 

I dagsläget kan vilt röra sig ganska fritt inom området i en öst-västlig 
riktning. Spridningen i nord-sydlig riktning är däremot mer begränsad. 
E20 i norr och järnvägen i söder utgör barriärer. E20 är den starkaste 
barriären med både stängsling och hög trafikintensitet. Järnvägens bar-
riäreffekt är något mindre eftersom stängslingen är lägre och enkelsidig 
och tågen inte kommer så ofta. I dagsläget finns det en av vardera 
fungerande motorvägs- och en järnvägsundergångar som viltet kan 
utnyttja för att komma förbi dessa barriärer. Funktionen av dessa 
undergångar bedöms som mycket viktiga. 
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Utvecklingsförslag för ekosystem-
tjänster
Det finns några områden och strukturer inom Mörby - Hanstavik som 
bedöms vara särskilt viktiga ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Dessa 
kan rymma viktiga ekosystemtjänster redan idag som är värdefulla att 
bevara, eller utgöra områden där viktiga ekosystemtjänster kan 
utvecklas.

Texterna nedan beskriver områdena indelat på typ av ekosystem. På 
kartan på intilliggande sida har de strukturer som bedöms som mest 
värdefulla i sammanhanget lyfts fram.

Jordbrukslandskapet
De delar av jordbruksmarken som bevaras kan användas för fortsatt 
odling eller utvecklas för betesdjur så att landskapet fortsatt hålls 
öppet. I anslutning till verksamhetsområden kan parkmiljöer med dag-
vattenhantering utvecklas.

Åkerholmar och brynmiljöer är viktiga för biologisk mångfald, polline-
ring och skadedjursbekämpning. I Mörby - Hanstavik rymmer de 
också flera fornlämningar. De solbelysta södervända brynen har särskilt 
högt värde. Åkerholmar och brynmiljöer med blommande träd och 
buskar och ett rikt djurliv uppfattas också som estetiskt tilltalande av 
många. 

Åkerholmar bör skötas genom bortröjning av igenväxningsvegetation 
och återkommande åtgärder för att bevara värdena. De kan tillgänglig-
göras genom att promenadslingor anläggs mellan, eller genom, betes-
hagarna. I anslutning till holmarna kan ”rastplatser” anläggas. 
Fornlämningar i området kan lyftas fram och bli en del av gestalt-
ningen av rastplatserna. 

Åkermarken kan också användas för vattenreglering och vattenrening 
genom att dagvattendammar anläggs. Dammarna kan göras till rekrea-
tiva målpunkter för verksamma i området. Marken består av lera med 
låg genomsläpplighet som medför att det är svårt att infiltrera dag-

vatten inom planområdet. För att få ner föroreningshalten i vattnet 
som lämnar området kan dagvattendammar skapas på åkermarken. 
Med rätt utformning och skötsel av dammarna går det att rena bort 
stora delar av de inkommande föroreningarna (ca 50%). Dessa 
dammar kan även gynna många växter och djur som är knutna till våt-
marker och dammar. Idag avvattnas jordbruksmarken med underjor-
diska rör/kulvertar från planområdets östra kant bort mot Turingeån. 
Om vattnet istället leds upp till ytan skapas nya spridningssamband för 
vattenlevande organismer.

Verksamhetsområdenas gränssnitt mot det öppna jordbrukslandskapet 
är mycket viktigt för upplevelsen av området. Släntningar bör göras så 
att de harmonierar med landskapet och brynmiljöerna ny- eller åter-
skapas. Ianspråkstagna brynmiljöer kan delvis kompenseras genom att 

Vad är ekosystemtjänster
Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som den praktiska eller tekniska nytta 
som samhället kan erhålla från de naturliga och de kultiverade ekosystemen. 
De delas ofta in i producerande tjänster, reglerande tjänster och kulturella 
tjänster samt understödjande tjänster.

Producerande tjänster

•	Till de producerande ekosystemtjänsterna brukar räknas bl.a.: Produktion 
av livsmedel och medicinalväxter, bioenergi, skogsråvaror som virke, 
pappersmassa och bioenergi samt produktion av dricksvatten.

Reglerande tjänster

•	Till de reglerande ekosystemtjänsterna räknas bl.a.: Pollinering genom 
insekter, fröspridning, omsättning av avfall och avlopp med återföring av 
närsalter, rening av vatten, flödesutjämning av regn- och smältvatten, 
luftrening, luftväxling av stadsluft (”stadsbris”).

Kulturella tjänster

•	Till de kulturella ekosystemtjänsterna brukar räknas bl.a. hälsoaspekter 
från naturrekreation, fritidsupplevelser, estetiska värden, undervisning och 
kunskap, tysta områden. 

Understödjande tjänster

•	Till de understödjande ekosystemtjänsterna räknas  bl.a. biologisk 
mångfald, storskaliga vatten- och näringscykler, jordformation och 
fotosyntes.
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Karta 6: Ekosystem och strukturer av särskilt värde för att behålla och utveckla områdets ekosystemtjänster.
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nya brynmiljöer anläggs, där ädla lövträd samt blommande och 
bärande buskar och träd planteras. I de fall husfasader blir synliga mot 
de öppna markerna bör extra tanke läggas på deras utformning. 

Befintliga ekosystemtjänster: mat, pollinering, fröspridning, reglering 
av skadedjur, estetiska värden, biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster som kan bevaras eller tillföras: vattenreglering, 
rening av vatten, pollinering, fröspridning, reglering av skadedjur, 
hälsa, fritidsupplevelser, sociala relationer, estetiska värden, undervis-
ning och kunskap, biologisk mångfald.

Våtmarkerna
Områdets trädklädda våtmarker kan utvecklas till rekreativa mål-
punkter men också användas för vattenreglering i viss utsträckning.

Våtmarkerna ger idag en viktig ekosystemtjänst i form av biologisk 
mångfald. De kan rymma både pollinerare och skadedjursbekämpare 
viktiga för omgivande skog och jordbruksmarker. Våtmarkerna har 
också en vattenreglerande funktion, som i samband med planläggning 
av området eventuellt skulle kunna användas för att reglera vatten-
flöden. Hänsyn till våtmarkernas naturliga hydrologi, där vattenståndet 
varierar över året, är dock viktig. Våtmarken i väst, som också är nyck-
elbiotop, kan utvecklas för rekreation genom att spänger anläggs i dess 
utkant. 

Förutom påverkan på hydrologin är våtmarkernas arter känsliga för en 
kraftig förändring i öppenhet, genom att de intilliggande skogsklädda 
markerna bebyggs eller öppnas upp. En buffertzon bör finnas kring 
våtmarken, där bredd och form studeras i samband med fortsatt plan-
läggning.

Det tar längre tid för trädklädda våtmarker att utveckla höga natur-
värden. Det beror bland annat på att värdena är knuten till lång träd-
kontinuitet och förekomst av död ved i flera nedbrytningsstadier, vilket 
båda tar lång tid att utveckla. Oftast skapas ett fuktigt mikroklimat i 

dessa våtmarker som gynnar många växter och djur. Om bebyggelse 
uppförs för nära har vinden lättare att tränga in och följden blir att våt-
marken delvis torkar ut. Därför bör bebyggelse inte planeras närmare 
än en trädlängds (ca 30 m) avstånd från våtmarken, men avståndet kan 
variera bland annat beroende på topografi, väderstreck och förhärs-
kande vindriktning. Detta gäller inte på samma sätt för de öppna våt-
markerna som är lättare att nyskapa och anpassa så att de gynnar 
många organismer.

Befintliga ekosystemtjänster: vattenreglering, pollinering, frösprid-
ning, reglering av skadedjur, biologisk mångfald

Ekosystemtjänster som kan bevaras eller tillföras: vattenreglering, 
pollinering, fröspridning, reglering av skadedjur, hälsa, fritidsupple-
velser, estetiska värden, sociala relationer, undervisning och kunskap, 
biologisk mångfald.

Hällmarkstallskog
Hällmarkstallskogarna kan utvecklas till rekreativa målpunkter i 
området. 

Hällmarkerna ger idag en viktig ekosystemtjänst i form av biologisk 
mångfald. Områdena kan rymma både pollinerare och skadedjursbe-
kämpare viktiga för omgivande skog. Hällmarkstallskogarna har ett 
estetiskt värde med äldre träd och utsikt från höjderna som kan 
utvecklas för rekreation till exempel genom att placera ut bänkar. I 
några områden finns stensättningar som kan lyftas fram för att berätta 
om områdets historia. Värden knutna till äldre hällmarkstallskogar tar 
lång tid att utveckla och kan inte kompenseras på något enkelt sätt. Då 
många arter som lever i hällmarkstallskog gynnas av solöppna förhål-
landen, är denna typ av miljö inte lika känslig för att man bebygger 
eller öppnat upp i närheten, jämfört med våtmarksmiljöer. Det är vik-
tigt att spara gamla träd och död ved i området, samt att ta vara på 
trädstammar som behövt fällas, genom att placera ut dessa på plats 
eller i närliggande skogsmiljöer. Sparade hällmarkstallskogar inom 
verksamhetsområdet kan fungera som ”stepping-stones”, det vill säga 
rastplatser på färden, för flygande barrskogsanknutna arter. Genom att 
spara hällmarkerna minskar områdets barriäreffekt.
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Befintliga ekosystemtjänster: pollinering, fröspridning, reglering av 
skadedjur, biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster som kan bevaras eller tillföras: pollinering, frö-
spridning, reglering av skadedjur, hälsa, fritidsupplevelser, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning och kunskap, biologisk mång-
fald.

Äldre barrblandskog
Den äldre barrblandskogen kan utvecklas till en rekreativ målpunkt i 
området. 

Den äldre barrblandskogen ger idag en viktig ekosystemtjänst i form av 
biologisk mångfald. Området kan rymma både pollinerare och skade-
djursbekämpare viktiga för omgivande skog. Högre liggande skogs-
marker på morän är platser där regnvatten infiltreras för nybildande av 
grundvatten. Äldre barrblandskog har även sociala värden, och bidrar 
med svamp och bär. Värden knutna till äldre barrblandskogar tar lång 
tid att utveckla och kan inte kompenseras på något enkelt sätt. Även 
om närliggande yngre skogar kan bevaras och utvecklas i takt med att 
skogen som finns där åldras, blir det ändå ett tidsmässigt ”glapp”, då 
arter som är beroende av gamla träd har svårt att finna livsmiljöer. Den 
äldre barrblandskogen kan utvecklas till en rekreativ målpunkt. Även 
denna skog kan bli en viktig ”stepping-stone” för barrskogsanknutana 
arter. Här finns också en stensättning som kan lyftas fram.

Befintliga ekosystemtjänster: pollinering, fröspridning, reglering av 
skadedjur, biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster som kan bevaras eller tillföras: pollinering, frö-
spridning, reglering av skadedjur, hälsa, fritidsupplevelser, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning och kunskap, biologisk mång-
fald.

Dalgången
Det lilla skogsdiket i dalgången tar upp vatten från ett stort närom-
råde. Dalgången är därför lämplig att utveckla till ett rekreativt stråk 

med dammar för dagvattenrening och vattenreglering. Eftersom många 
djur föredrar att följa landskapets dalar bör dalgången utformas så att 
det även fungerar som spridningskorridor. Skogen i området har ännu 
inga höga natur- eller rekreationsvärden vilket gör att det finns en stor 
flexibilitet att gestalta området. För att dalen ska ha fortsatt funktion 
för spridning bör dock stor del av naturen sparas. 

För att dalen ska fungera som ett spridningssamband måste det också 
finnas en koppling norr ut förbi E20 och söderut förbi järnvägen. Även 
i detta fall är det lämpligt att använda den smala dalgång som finns 
upp mot jordbruksmarken och att i möjligaste mån leda djur mot den 
vägtunnel som finns i norr och den järnvägstunnel som finns i söder. 
Tunnlarna är så pass höga och ljusa att de redan idag eventuellt kan 
användas av en del djur, men möjligheten att göra den än mer attraktiv 
bör utredas.

Befintliga ekosystemtjänster: vattenreglering, rening av vatten, frö-
spridning.

Ekosystemtjänster som kan bevaras eller tillföras: vattenreglering, 
rening av vatten, fröspridning, hälsa, fritidsupplevelser, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning och kunskap.

Möjliga tjänster inom verksamhetsområde
Förutom de tjänster som är möjliga att ta tillvara och utveckla i 
befintlig naturmark så finns det stora möjligheter att använda nyplan-
terad vegetation för att tillföra ytterligare värden till området.

Trädalléer längs områdets gator kan bidra till rening av luft genom att 
partiklar fastnar på blad, grenar och stam och sedan spolas iväg av 
regnvatten. Träd bidrar också till att klimatet blir svalare genom att de 
skuggar och bidrar till luftväxling. Luftväxlingen bidrar vidare ytterli-
gare till att rena luften eftersom den förorenade luften stiger uppåt. 
Mjuk vegetation på marken, ”gröna bullerplank”, gröna tak och väggar 
kan minska buller i området. Väl utformade gröna bebyggda miljöer 
kan i viss mån utgöra spridningsvägar för vanliga djurarter.

Allékantade gator och en väl gestaltad grön miljö bidrar estetiskt till 
området och kan uppmuntra verksamma i området att röra sig mer, till 
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exempel att cykla till jobbet, ta bussen eller att ta en lunchpromenad. 
Detta ger hälsa och ökade möjligheter till sociala relationer.

Vid val av växter kan träd, buskar och blommor som bidrar till polline-
ring användas. Murar och andra anläggningar kan utformas så att de 
blir boplatser både för groddjur och insekter.

Genom att ta vara på trädstammar som behövt fällas i området och till 
exempel lägga ut dem i omgivande skog, låta dem bli en del av park-
miljöer eller lägga dem på byggnadernas tak, kan dessa bli viktiga 
platser för vissa vedlevande insekter och vissa fåglar.

Kolonilotter inom, eller i anslutning till, verksamhetsområdet kan 
bidra till biologisk mångfald och pollinering i området. Ett koloniom-
råde kan också bidra med liv och rörelse till området även under kvälls- 
och helgtid. 

Möjligheten att anlägga dammar för vattenrening inom själva verksam-
hetsområdena bör också uppmuntras.
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Bilaga 1: Beskrivning av delområ-
den
1. Större åkerholme där den östra delen är bevuxen med äldre ekar, 
hassel och andra lövträd. Delvis igenvuxen med unga lövträd, vilket är 
negativt för ekarna. Den västra delen är mer öppen och består av gräs-
marker med inslag av hävdgynnade arter, och partier med blommande 
och bärande buskar så som nyponros, slån och hagtorn. Värdefulla 
brynmiljöer. Påtagligt naturvärde, klass 3. 

2. Större åkerholme med ekar, en, rönn och björk. Delvis igenvuxen 
med unga lövträd, vilket är negativt för ekarna. Inslag av mer öppna 
och gräsbevuxna partier. Värdefulla brynmiljöer med blommande och 
bärande buskar så som nyponros, slån och hagtorn. Påtagligt natur-
värde, klass 3. 

3. Långsträckt lövrik brynmiljö vänd mot norr och öster. Inslag av 
gamla aspar, enstaka ekar, sälg och rönn. Visst naturvärde, klass 4.

4. Liten trädbevuxen åkerholme med rönn och asp. Visst naturvärde, 
klass 4. 

5. Liten åkerholme med stenröse. Floran domineras av kvävegynnade 
växter så som brännässla och hundäxing. Men ett visst inslag av hävd-
gynnade arter finns. Naturvårdsarter är funna inom området: präst-
krage, gulmåra och gullviva. Påtagligt naturvärde, klass 3.

6. Liten åkerholme med blommande och bärande buskar så som 
nyponros, slån och hagtorn. Floran har en torrängskaraktär med flera 
hävdgynnad arter. Naturvårdsarter som är funna inom området: man-
delblom, smultron, jungfrulin, gulmåra, äkta johannesört, solvända 
och prästkrage. Påtagligt naturvärde, klass 3.

7. Brynmiljö med glest trädskikt med gammal grov asp med delvis 
inslag av olikåldrig gran, enstaka tall, senvuxen ek samt al i försumpad 
del i sydost. En tidvis vattenförande bäck rinner genom den västra 
delen. Naturvärdena är främst knutna till riklig förekomst av gammal 
grov asp med delvis uthackade bohål, död ved, intressant kryptogam-
flora. Naturvårdsarter som är funna inom området: kandelabersvamp, 
blåmossa och skriftlav. Påtagligt naturvärde, klass 3. 

8. Tre mindre vattensamlingar som delvis ligger solexponerat. Vatten-
samlingarna är grunda och omges av en lövrik miljö med asp och sälg. 
I de två östligaste vattensamlingarna observerades större och mindre 
vattensalamander, båda skyddsvärda arter. Naturvårdsarter som är 
funna inom området: större och mindre vattensalamander. Högt 
naturvärde, klass 2.

9. Kuperat skogsparti med fuktstråk och mindre vattensamlingar. 
Området ligger mellan jordbruksmarken och motorvägen och 
avvattnas öster ut ner på jordbruksmarken. Stort inslag av lövträd 
främst asp och sälg med enstaka ekar. Hålträd, värde för fåglar. Stor 
förekomst av värdefull död ved och förmultnande växtdelar så som löv 
och små kvistar. Värdefulla sydvända och varma brynmiljöer med stora 
enar, samt blommande och bärande buskar så som rönn, nyponros, 
slån och hagtorn. Området utgör en perfekt livsmiljö för båda sala-
manderarterna. Naturvårdsarter som är funna inom området: större 
och mindre vattensalamander. Högt naturvärde, klass 2.

10 Barrblandskog med inslag av äldre tall. Skogen har delvis en natur-
skogsartad karaktär med flerskiktning, förekomst av död ved och en 
luckig struktur. Påtagligt naturvärde, klass 3.

11. Gårdsmiljö med gamla aspar, enar och blommande/bärande buskar 
så som äppelträd, rönn, nyponros, slån och hagtorn. Inslag av gräs-
marker och hävdgynnad flora. Visst naturvärde, klass 4. 

12. Värdefullt fuktstråk med sumpskog i öster som övergår i en öppen 
våtmark med öppna vattenytor i väster. Längst i väster finns ett utlopp 
som bildar en grund bäck som rinner ned mot jordbruksmarken. Små-
vatten är av värde för vilt, groddjur, fåglar, fladdermöss och insekter. 
Fuktstråket utgör en viktig spridningskorridor för våtmarkslevande 
arter i en öst-västlig riktning. Trana har observerats vid våtmarken vid 
flertalet tillfällen. Eventuellt häckar den där. Naturvårdsarter som är 
funna inom området: Trana. Påtagligt naturvärde, klass 3.

13. Hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. Naturskogsartad 
karaktär med en flerskiktning, välutvecklat fältskikt, förekomst av död 
ved, och en självföryngring. De äldsta tallarna har en ålder på över 100 
år. I södra delen av områden övergår hällmarken till en blockig slänt 
där huggorm observerades. Naturvårdsarter som är funna inom 
området: tallticka. Högt naturvärde, klass 2.
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45. Äldre senvuxen 
sumpskog. Klass 2

35. Olikåldrig 
hällmarkstallskog. 
Klass 2.

43. Gammal senvuxen 
tallskog. Klass 2.

1-2. Åkerholme med 
äldre ekar. Klass 3

48. Liten åkerholme, 
med gammal asp. 
Klass 3

47. Liten 
åkerholme på 
blockig mark. 
Klass 4. 

46. Brynmiljö med 
gammal grov asp och 
död ved. Klass 2

11. Gårdsmiljö 
med äldre träd 
Klass 4

12 .Värdefullt 
fuktstråk Klass 3 

40. Hällmarker och 
tallskog med inslag av 
äldre tallar. Klass 3

44. Gammal delvis grov 
grandominerad skog. Klass 3.

42. Frisk barrbland-
skog som knyter 
samman områden 
med höga naturvär-
den, inslag av gamla 
träd. Klass 3. 

3. Lövrik brynmiljö. 
Klass 4

41. Blockig 
bergsbrant med 
inslag av äldre 
träd. Klass 4

49. Åkerholme, med ek 
och asp. Klass 3

4-5 Två mindre 
åkerholmar. Klass 4

8. Mindre vattensam-
lingar med salaman-
der. Klass 2

39. Hällmarkstallskog med 
stort inslag av äldre träd 
och värdefull död ved. 
Klass 1

10. Naturskogsar-
tad barrblandskog 
Klass 3

16. Stenröse och 
våtmark. Klass 4

13- 14 Äldre 
hällmarkstallskog. 
Klass 2

15. Öppen 
våtmark. Klass 3

33-34 Hällmark-
stallskog. Klass 3. 

38. Hällmarkstall-
skog. Klass 3. 

37. Trädklädd våtmark. Klass 3

9. Lövrikt skogsparti 
Klass 2

7. Brynmiljö med 
gammal grov 
asp. Klass 3 

6 Åkerholme med 
hävdgynnad flora, 
klass 3 

23. Äldre 
hällmarkstallskog 
med inslag av gran 
och björk. Klass 2

21. Tallskog med 
inslag av äldre 
senvuxna träd. Klass 3

22. Sumpskog med 
främst björk och 
klibbal. Klass 3

19 - 20. Sumpskog 
med främst björk. 
Klass 3

18. Öppen våtmark. 
Klass 3

17. Småvatten med 
vattensalamander. 
Klass 2

24. Lövsumpskog 
med riklig förekomst 
av död ved. Klass 2

25. Trädklädd 
våtmark. Klass 3

26. Hällmarkstallskog 
med inslag av äldre 
tall. Klass 3.

27. Hällmarkstallskog. 
Klass 3.

31- 32. Hällmarkstall-
skog med stort inslag 
av äldre tallar. Klass 2

36. Äldre hällmark-
stallskog. Med flera 
hotade arter. Klass 1.

30. Två intilliggande 
våtmarker. Klass 3

28 och 29. Löv-
sumpskog. Klass 3
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14. Hällmarkstallskog med inslag av gran. Naturskogsartad karaktär 
med en flerskiktning, välutvecklat fältskikt, förekomst av död ved, och 
en självföryngring. De äldsta tallarna har en ålder på över 100 år. 
Naturvårdsarter som är funna inom området: tallticka. Högt natur-
värde, klass 2.

15. Öppen våtmark med opåverkad hydrologi. Viss förekomst av tall 
och björk fläckvis. Vegetationen domineras av vitmossor och starr, men 
här växer även kråkklöver, vattenklöver och tuvull. Påtagligt natur-
värde, klass 3.

16. Stenröse och intilliggande våtmark. Stenarnas form och placering 
tyder på att det är skapat av människohand och kanske markerar ut en 
gräns. Området har stor potential som övervintringslokal och vistelse-
miljö för groddjur och kräldjur. Visst naturvärde, klass 4. 

17. Småvatten omgivet av en öppen våtmark som ligger helt omgärdat 
av ett hygge. I vattensamlingen observerades både större och mindre 
vattensalamander. Naturvårdsarter som är funna inom området: större 
och mindre vattensalamander. Högt naturvärde, klass 2.

18. Öppen våtmark som ligger helt omgivet av ett hygge. Opåverkad 
hydrologi, men sommartid torkar våtmarken ut helt. Vitmossor och 
starr dominerar bottenskiktet. Området utgör ett lämpligt uppehålls-
område för vattensalamander. Påtagligt naturvärde, klass 3.

19. Sumpskog med främst björk, men med inslag av tall och klibbal. 
Området är helt omgärdat av ett hygge. Bottenskiktet domineras av 
vitmossor och starr. Våtmarken verkar ha en opåverkad hydrologi, men 
hygget har en uttorkande effekt på växtligheten. Död ved av främst 
björk förkommer tämligen rikligt. Området utgör ett lämpligt uppe-
hållsområde för vattensalamander. Påtagligt naturvärde, klass 3.

20. Sumpskog med främst björk, men med inslag av tall och klibbal. 
Området är helt omgärdat av ett hygge. Bottenskiktet domineras av 
vitmossor och starr. Andra växter som observerades här är kråkklöver, 
vattenblink, dvärg igelknopp och missne. Våtmarken verkar ha en opå-
verkad hydrologi, men hygget har en uttorkande effekt på växtligheten. 
Död ved förkommer, men sparsamt. Området utgör ett lämpligt uppe-
hållsområde för vattensalamander. Naturvårdsarter som är funna inom 
området: missne. Påtagligt naturvärde, klass 3.

21. Tallskog med inslag av äldre senvuxna träd med en ålder på över 
150 år. Flerskiktad skog med liten förekomst av död ved. Påtagligt 
naturvärde, klass 3.

22. Sumpskog med främst björk och klibbal. Bottenskiktet domineras 
av vitmossor och starr. Våtmarken verkar ha en opåverkad hydrologi. 
Antydan till sockelbildning finns hos några av träden. Död ved för-
kommer, men sparsamt. Påtagligt naturvärde, klass 3.

23. Hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. Skogen har en 
naturskogsartad karaktär med en flerskiktning, välutvecklat fältskikt, 
förekomst av död ved, och självföryngring. De äldsta tallarna har en 
ålder på över 150 år. Naturvårdsarter som är funna inom området: 
tallticka och blåmossa. Högt naturvärde, klass 2.

24. Lövsumpskog med riklig förekomst av död ved. Trädskiktet domi-
neras av björk och tall, men både al och gran förekommer sparsamt. 
Området har en tydlig vegetationszonering och ett stort inslag av sen-
vuxna träd. Området verkar ha en opåverkad hydrologi. Bottenskiktet 
domineras av vitmossor och starr. Trots att området är omgivet av 
hygge finns vattensamlingar finns kvar även under sommaren, detta 
gör att området är lämpligt som uppehållsområde för vattensala-
mander. Naturvårdsarter som är funna inom området: glansfläck, 
skriftlav och gammelgranslav. Högt naturvärde, klass 2.

25. Trädklädd våtmark. Trädskiktet domineras av björk och klibbal, 
men med inslag av tall och gran. Bottenskiktet domineras av vitmossor. 
Andra växter som förekommer är kråkklöver, tranbär och starr.  Våt-
marken tycks ha en opåverkad hydrologi. Naturvårdsarter som är 
funna inom området: blåmossa. Påtagligt naturvärde, klass 3.

26. Hällmarkstallskog med inslag av äldre tall. Skogen är flerskiktad 
och många tallar står solexponerat vilket är värdefullt för många vedle-
vande insekter. Förekomsten av död ved är måttlig. Påtagligt natur-
värde, klass 3.

27. Hällmarkstallskog med visst inslag av äldre träd och död ved. 
Skogen är flerskiktad och har ett välutvecklat fältskikt, men är fortfa-
rande ganska ung ca 80 år. Naturvårdsarter som är funna inom 
området: blåmossa. Påtagligt naturvärde, klass 3.
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28. Lövsumpskog med främst klibbal, men gran börjar växa in. Vilket 
vittnar om att hydrologin är påverakad. Sommartid torkar våtmarken 
ut helt. Socklar förekommer inom området. Dessa är skapar stukturer 
som många växter och djur är knutna till och bidrar därför till områ-
dets naturvärde. Påtagligt naturvärde, klass 3.

29. Lövsumpskog omgärdat av ett hygge. Trädskiktet domineras av 
klibbal och björk, men här finns även grov asp med bohål. Botten-
skiktet domineras av vitmossor och starr. Stor förekomst av död ved. 
Påtagligt naturvärde, klass 3.

30. Två intilliggande våtmarker med som tidvis översvämmas. Som-
martid torkar våtmarkerna ut helt, men tidigare på vår/försommaren 
står det på de djupaste ställena upp till ca 0,5 m vatten. De är rikligt 
beväxta med starr och andra växter som till exempel kråkklöver och 
odon. Våtmarkerna är omgärdat av en bård av uppvuxen skogen, 
främst tall och gran men även björk och en lite grövre, 50 cm i dia-
meter, ek. Påtagligt naturvärde, klass 3.

31.  Hällmarkstallskog med stort inslag av äldre tallar på över 150 år. 
Skogen är flerskiktet och död ved förekommer både stående och lig-
gande. Båda dessa substrat är mycket värdefulla för många ovanliga 
arter eftersom de är idag ovanliga i skogslandskap. Naturvårdsarter som 
är funna inom området: tallticka. Högt naturvärde, klass 2.

32. Hällmarkstallskog med stort inslag av äldre tallar på över 150 år. 
Många av de äldre träden är smala och senvuxna, men det förekommer 
även grova träd med pansarbark också. Skogen är flerskiktad och död 
ved förekommer både som liggande och stående. Stående död ved, 
torrakor, är särskilt värdefulla eftersom många ovanliga arter är knutna 
till detta substrat och som idag är ovanligt i skogslandskap. Många 
tallar står solexponerat vilket är värdefullt för många vedlevande 
insekter. I områdets nordöstra del övergår tallskogen i en grov granskog 
och även den hyser höga naturvärden. Naturvårdsarter som är funna 
inom området: tallticka. Högt naturvärde, klass 2.

33. Hällmarkstallskog med inslag av äldre tall. Många tallar står solex-
ponerat vilket är värdefullt för många vedlevande insekter. I söder 
övergår hällmarken i en brant ner mot mer frisk skog. I övergången 
finns kjolgranar och lodytor som båda skapar strukturer som är viktiga 

för den biologiska mångfalden. Förekomsten av död ved är måttlig och 
det finns spår av avverkning inom området vilket drar ner det samlade 
naturvärdet. Påtagligt naturvärde, klass 3.

34. Hällmarkstallskog omgiven av hygge och ungskog. Måttlig före-
komst av död ved i form av lågor. Många tallar står solexponerat vilket 
är värdefullt för många vedlevande insekter. Skogen är tvåskiktad och 
har börjat självföryngra och är ca 90 år gammal, med några träd över 
100 år. Påtagligt naturvärde, klass 3.

35. Olikåldrig hällmarkstallskog med enstaka inslag av senvuxen gran 
(klen men gammal). Det finns gott om gammal senvuxen tall i 
området som till stor del består av bergimpediment. Naturvärdena är 
kopplade till kontinuiteten av gammal senvuxen tall. Naturvårdsarter 
som är funna inom området: tallticka och motaggsvamp. Högt natur-
värde, klass 2. 

36. Gammal senvuxen talldominerad skog i anslutning till hällmark. 
Skogen har en naturskogsartad karaktär med en flerskiktning, måttlig 
förekomst av död ved och ett välutvecklat fältskikt. Död ved före-
kommer både som liggande och stående. Stående död ved, torrakor, är 
särskilt värdefulla eftersom många ovanliga arter är knutna till detta 
substrat som idag är ovanligt i skogslandskap. Inom området före-
kommer även lodytor som har värden för stenlevande mossor och lavar. 
Naturvärdena är knutna till gammal tämligen orörd skog, död ved, 
intressant kryptogamflora och insektsfauna. Naturvårdsarter som är 
funna inom området: knärot, skriftlav, dropptaggsvamp, blåmossa, 
motaggsvamp, skogslind, grynig blåslav, lunglav, gammelgranslav, 
granbarkgnagare, grön sköldmossa, flagellkvastmossa, gränsticka, 
vedticka, rävticka, långfliksmossa, barkticka, bronshjon, granticka, 
lunglav guldlockmossa och tallticka. Högsta naturvärdet, klass 1.

37. Trädklädd våtmark som övergår i en som växer i en barrblandskog. 
Våtmarken har en opåverkad hydrologi och domineras av vitmossor, 
starr och tuvull. Trädskiktet består av mestadels björk med inslag av 
tall. Barrskogen har en naturskogsartad karaktär med en flerskiktning 
med visst inslag av död ved och ett välutvecklat fältskikt. Vissa träd är 
över 100 år, men spår av avverkning drar ner naturvärdet något. Påtag-
ligt naturvärde, klass 3.
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38. Grova solexponerade äldre tallar på hällmark i en annars hårt 
brukad skog.  Påtagligt naturvärde, klass 3.

39. Äldre hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och mycket 
död ved i from av både lågor och torrakor. Förekomsten av död ved, 
speciellt torrakor, är generellt ovanligt i en normal skog och är en 
struktur som många ovanliga och hotade arter är beroende av. Många 
av tallarna är grova, 80-90 cm i diameter, vilket även det är ovanligt på 
magra marker. Naturvårdsarter som är funna inom området: tallticka 
och blåmossa. Kompliterande inventeringar måste göras för att säkert 
kunna bedöma områdets naturvärde. Med tanke på skogens struktur 
går det inte att utesluta att flera ovanliga arter, främst insekter och 
svamp, finns inom området. Därför sätts naturvärdet med en viss osä-
kerhet till: Högsta naturvärdet, klass 1.

40. Hällmarker och tallskog med inslag av äldre tallar och död ved. 
Välutvecklade mattor av olika lavar, samt ljung. Visst naturvärde, klass 
3. 

41. Blockig bergsbrant med inslag av äldre träd och värdefull död ved. 
Visst naturvärde, klass 4. 

42. Frisk barrblandskog som knyter samman områden med höga 
naturvärden, skoglig nyckelbiotop (sumpskog) och flera objekt med 
naturvärde (hällmarkstallskogar och brynmiljö). Kuperad skogsmark 
med brynmiljöer i norr, och varierande fuktighetsgrad. Inslag av gamla 
träd, träd med bohål och inslag av värdefull död ved som gynnar 
många arter. Påtagligt naturvärde, klass 3. 

43. Gammal senvuxen tallskog i anslutning till bergbunden mark. 
Naturvärdena är kopplade till kontinuiteten av gammal tallskog. 
Enstaka gammal senvuxen gran. Sparsam förekomst av död ved. 
Naturvårdsarter som är funna inom området: tallticka, motaggsvamp 
och knärot. Högt naturvärde, klass 2.

44. Gammal delvis grov grandominerad skog med enstaka inslag av 
gammal tall, asp och björk. Inom området finns död ved allmänt före-
kommande främst i form av lågor av gran. Naturvärdena är knutna till 
gammal skog, död ved, intressant kryptogamflora. Naturvårdsarter 
som är funna inom området: motaggsvamp, vedticka och grön sköld-

mossa. Påtagligt naturvärde, klass 3. 

45. Äldre senvuxen al- och björkdominerad sumpskog med inslag av 
senvuxen olikåldrig gran och grova gamla aspar. Träden har mycket väl 
utvecklade rotsocklar på grund av högt vattenstånd under längre peri-
oder under året. Biotopen betingar höga naturvärden knutna till fuktig 
stabil sumpskogsmiljö, riklig förekomst av senvuxna träd med kraftig 
sockelbildning, död ved och intressant kryptogamflora med flera röd-
listade arter. Naturvårdsarter som är funna inom området: glansfläck, 
skriftlav, kattfotslav, grynig blåslav, grynig blåslav, stor aspticka, bark-
ticka, vedtrappmossa, grön sköldmossa, flagellkvastmossa, blackticka, 
rörsvepemossa, granticka och bronshjon. Högt naturvärde, klass 2.

46. Brynmiljö med gammal grov asp med inslag av gran, enstaka ek, 
sälg, björk samt al. Naturvärdena är främst knutna till förekomsten av 
grov gammal asp, fuktdråg med rörligt markvatten och intressant kryp-
togamflora. Naturvårdsarter som är funna inom området: stor apticka 
och gullpudra. Högt naturvärde, klass 2.

47. Liten åkerholme med blockig mark, unga aspar och gräsvegetation. 
Åkerholmar omfattas av biotopskydd och är ofta viktiga refuger för 
olika arter i ett brukat åkerlandskap, t ex insekter och fåglar. Visst 
naturvärde, klass 4. 

48. Liten åkerholme, med gammal asp med enstaka uthackade bohål. 
Biotopen utgör en värdefull miljö för bl.a. kryptogamer, insekter och 
fåglar. En naturvårdsart är funnen inom området. Påtagligt naturvärde, 
klass 3.

49. Större åkerholme, med framförallt ek och asp. De äldsta ekarna är 
ca 120 år. På några av de äldre asparna förekommer bohål. Delvis väl 
utvecklat buskskikt av slån, nypon och enstaka hagtorn. Biotopen 
utgör en värdefull miljö för bl.a. kryptogamer, insekter och fåglar. 
Naturvårdsarter som är funna inom området: asphättemossa. Påtagligt 
naturvärde, klass 3.
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Bilaga 2. Områden som påverkas av artskyddsförordningen

0 500 m N

Större och mindre vattensalamander 

Sånglärka, trana och vaktel

Grön sköldmossa

Knärot

Grön sköldmossa och knärot



34

Bilaga 3: Spridningskartor
Spridningssamband Barrmiljöer



35

Spridningssamband Värdefulla betesmarker
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Spridningssamband Värdefulla våtmarker
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Spridningssamband Ädellöv
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Bilaga 4 - Metodik för bedömning 
av rekreationsvärden 

Rekreativa strukturer

Klassning av stråk och områden
För att värdera rekreativa områden och stråk används en skala som har 
tagits fram av Ekologigruppen i samarbete med Stockholms stad 
(2003). 

Nationellt värdefullt område/riksintresse eller stråk
 • Området är en del i riksintresse för rekreation och friluftsliv.
 • Stråket är en del av ett riksintresse.

Regionalt värdefullt område eller stråk
 • Området bör vara av en viss storlek, där ett riktmärke är 50 ha.
 • Området nyttjas av människor i hela regionen. 
 • Området har stor variation vad gäller rekreativa kvaliteter och kan 
därmed uppfylla många människors önskemål. 

 • Området bör ha vissa unika värden (t.ex. vattenkontakt) som 
bedöms som oersättliga.

 • Området bör vara ostört. 
 • Området har mycket stor betydelse för försörjningen av rekreation 
och friluftsliv för stadsdelsområden.

 • Området ingår i den regionala grönstrukturen.
 • Stråk huvudsakligen i naturmiljö, som går en längre sträcka genom 
eller mellan större natur- och friluftsområden av regionalbetydelse 
och innehåller flera unika rekreativa kvaliteter.

Kommunalt värdefullt område eller stråk: 
 • Området bör vara av en storlek mellan 5-10 ha.
 • Området nyttjas av människor främst inom den egna kommunen.

 • Området bör ha stor variation/mångfald av rekreativa kvaliteter.
 • Området har stor betydelse för försörjningen av rekreation och 
friluftsliv för intilliggande bostadsområden/stadsdelar. 

 • Området ingår i den lokala grönstrukturen
 • Stråk som leder fram till regionalt värdefulla natur- och friluftsområ-
den eller kopplar samman regionalt rekreativa stråk. Karaktären på 
stråken kan vara delvis urbana delvis i naturmiljö.

Lokalt värdefullt område eller stråk
 • Områdets storlek är mellan 0,5-5 ha.
 • Området ska ha en eller flera rekreativa funktioner.
 • Området nyttjas främst av boende i dess absoluta närhet.
 • Stråk som används huvudsakligen för att ta sig fram inom den egna 

stadsdelen i naturmiljö eller mer urban miljö.

Beskrivning av landskapet
Beskrivningen av landskapet baseras på den  stadsanalysmetod som 
beskrivs av Kevin Lynch i boken The Image of The City (1960). 
Metoden har sedan vidareutvecklats av Ekologigruppen AB för beskriv-
ning av rekreationsstrukturer i naturområden. De begrepp som 
används vid beskrivningen är:

Stråk/Stig/Väg Stigar och vägar som används för rekreation

Målpunkt t.ex. badplatser, busshållsplatser och lekplatser.

Utsiktspunkter är platser som ger vackra utblickar över landskapet.

Landmärken är objekt som är väl synliga eller utmärker sig i landskapet 
och som därmed underlättar orienteringen i området

Fysiska barriärer kan t.ex. var staket eller branter som minskar fram-
komligheten.

Mentala barriärer kan t.ex. vara otydliga gränser mellan privat och 
offentlig mark som skapar osäkerhet om vart man får vistas.



39

Upplevelsevärden och funktioner

Beskrivning av upplevelsevärden
Beskrivning av upplevelsevärden för rekreation grundar sig på metoder 
utarbetade i Regionplane- och trafikkontorets rapporter ”Upplevelse-
värden – sociala kvaliteter i den regionala grönstrukturen”.  Begreppen 
har kompletterats av Ekologigruppen AB för att passa en mindre skala 
än de gröna kilarna. 

1. Orördhet och trolska naturmiljöer
Förväntningar: ”Urlik urnatur”, En positiv ensamhet, frånvaro av 
andra människor, ljud och dofter, en trolsk mystik, spänning.

Parametrar: Äldre skog, urskogskaraktär, låg bullernivå, 250 m från 
vägar och anläggningar.

Aktiviteter: Ströva och promenad, avslappning, orientering, naturob-
servationer, undervisning.

Störningar: Nedskräpning, buller, ljus och lukt, okänsligt skogsbruk, 
andra störande brukarkategorier.

2. Skogskänsla

Definition enl. Regionplane- och trafikkontoret
Förväntningar: Träda in i en annan värld (i motsats till den urbana 
miljön), frånvaro av större anläggningar, vägar och bebyggelse, lukter 
och

dofter av skog, färger, - väder, vind, årstider, frånvaro av stadens ljus, 
känsla av storskog som ej tar slut

Parametrar: Sammanhängande skogsområde, låg bullernivå, storlek och 
form, 250 meter från vägar och anläggningar, kan gälla både barr- och 
lövskogar. 

Aktiviteter: Vandra, ströva, avslappning, orientering, plocka svamp, 
hajk, rida

Störningar: Buller, ljus och lukt, storskaligt och okänsligt skogsbruk, 

nedskräpning, avspärrat område, andra störande brukarkategorier

Definition enl. ekologigruppen
Ekologigruppen delar ofta in skogskänsla i två delar vilket ger möj-
lighet att lyfta fram speciellt värdefulla områden. I stark skogskänsla är 
ovannämnda upplevelser tydliga. Skogskänsla beskriver övrig rekrea-
tionsskog. Denna skog utgör ofta ett buffertområde runt stark skogs-
upplevelse. 

3. Utblickar och öppna landskap

Definition enl. Regionplane- och trafikkontoret
Förväntningar: Känsla av frihet genom långa utblickar och vida vyer, 
kontraster mellan olika områden t.ex. skog- åker, sjö-skog, stå vid en 
kant och se något annat.

Parametrar: Sjöar, utsiktsplatser, öppna landskap.

Aktiviteter: Avslappning, ströva, vandra, picknick, rida, orientering, 
klättra, vattenaktiviteter, åka skidor och skridskor, cykla.

Störningar: Buller och lukt, stora, ”fula” anläggningar i landskapet, 
avspärrat område, nedskräpning, andra störande brukarkategorier

Definition enl. ekologigruppen
Ekologigruppen följer ovanstående definition. Dock har områden med 
särskilt strak vattenkontakt med möjlighet till bad, fiske m.m. tilldelats 
en egen rubrik, Vattenkontakt.

4. Variationsrikedom och naturpedagogik
Förväntningar: Ökad förståelsen för naturen, känsla av ursprunget 
(kretsloppet), komma nära djur och växter, delaktighet och närhet till 
naturen, upptäckarglädje, nyfikenhet

Parametrar: Artrikedom; ängs- och hagmarker, våtmarker, bryn och 
strandzoner, storlek och form, naturrum, naturstig.

Aktiviteter: Naturobservationer, undervisning, studier, naturstig, mul-
leverksamhet, ströva, plocka svamp och blommor, utomhuspedagogik

Störningar: Nedskräpning på mark och vatten, storskaligt och okäns-
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ligtskogsbruk, buller och lukt, igenväxande naturbetesmarker, andra 
störande brukarkategorier

Definition enl. ekologigruppen
Överensstämmer med Regionplane- och trafikkontoret.

5. Kulturhistoria och levande landskap
Förväntningar: En historisk förankring i hembygden, ökad kunskap 
om historien, Vackra bebyggelsemiljöer med omgivningar, en levande 
odlingsbygd (bondgårdar och åkerbruk)

Parametrar: Öppna kulturlandskap, kulturhistorisk bebyggelse, kultur-
historiska objekt, husgrunder, fruktträd och andra kulturväxter som 
står kvar. 

Aktiviteter: Uppleva kulturhistoria, promenera, picknick, rida, cykla, 
kunskapsinhämtande, aktiv husdjurshållning, åka skidor

Störningar: Stora, ”fula” anläggningar i landskapet, okänslig exploate-
ring, buller, bristande skötsel av bebyggelse och landskap

Definition enl. ekologigruppen
Överensstämmer med Regionplane- och trafikkontoret.

6. Aktivitet och utmaning
Förväntningar: Frisk luft och sundhet, bada och sporta vid vatten, löp-
ning, skidåkning, ridning, hög prestation och stor strapats, övervinna 
naturen, upptäckarglädje, nyfikenhet, göra ”roliga” saker; klättra, dyka, 
m.m.

Parametrar: Spår, stigar, leder, friluftsgårdar, vattenanläggningar, sjöar, 
sportanläggningar.

Aktiviteter: Motionera, jogga, promenera, rida, klättra, skidor- och 
pulkaåkning, vattenaktiviteter, skridskor, cykla.

Störningar: Dåligt underhåll av anläggningar och spår, nedskräpning 
av mark och vatten, andra störande brukarkategorier.

7. Service och samvaro

Definition enl. Regionplane- och trafikkontoret
Förväntningar: Bekvämlighet med toaletter, utskänkning, värmestugor 
m.m., god tillgång på varierande spår och leder (anlagdhet och längd), 
trygghet med spårade leder och skyltar, hög grad av anlagdhet.

Parametrar: Toaletter, omklädningsrum, servering, tillgänglighet, 
sportanläggningar, information, naturrum.

Aktiviteter: omklädning och hygien, informationsinhämtande, hyra 
utrustning, naturstig, barnverksamhet, grilla, promenad och motion.

Störningar: Dåligt underhåll av anläggningar och spår, bristande infor-
mation, ”dålig service” (öppettider, allmänna kommunikationer m.m.)

Definition enl. ekologigruppen

Överensstämmer med Regionplane- och trafikkontoret.

8. Vattenkontakt

Ekologigruppen egen komplettering
Förväntningar: Närheten till öppna vattenytor. Sitta vid vatten, 
avkoppling, ro, ev möjlighet, eller i alla fall påminnelse om bad. 

Parameterar: Sjöar, kuststräckor och vattendrag

Aktiviteter: Möjlighet att vistas nära strandkant, strandpromenad och/
eller picknick-plats, grilla, promenad och motion

Störningar: Barriärer i form av anläggningar eller privata tomter, slyve-
getation, bristande information om stigentréer. 

Beskrivning funktioner
Beskrivning av funktioner för rekreation grundar sig på metoder utar-
betade i Stockholms stads rapport ”Sociotophandboken – planering av 
det offentliga rummet med stockholmarna och sociotopkartan”. Ekolo-
gigruppen AB har  sedan kompletterat metoden med ytterligare funk-
tioner. 
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De funktioner som karteras är:
 • Lekplatslek - barns lek på lekplats
 • Löpträning - iordningställt och belyst motionsspår
 • Naturlek - barns möjlighet till lek i natur
 • Odling - odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter
 • Parklek - bemannad lekplats
 • Picknick - samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad
 • Promenader - flanerande, strövande, hundrastning, joggning, 
motionscykling och inlines

 • Vandring - Mer omfattande och strapatsrik än promenad, utövas på 
helger och lov

 • Ridning - rida och att titta på hästar
 • Ro - avkoppling och upplevelsen av avskildhet och tystnad
 • Skate - skateåkning i ramp eller på mark
 • Skidor - åka skidor på längden
 • Skridsko - åka skridskor
 • Sitta i solen - en plats att sitta i solen
 • Torghandel - livlig torghandel
 • Uteservering - café eller kiosk med uteservering
 • Utsikt - överblick över landskapet samt känslan av rymd
 • Backåkning - Åka pulka eller skidor i backe
 • Bad - badupplevelser och vattenlek
 • Blomprakt - rik blomning och trädgårdsodling
 • Bollspel - bollspel och bollek
 • Båtliv - aktivt båt- och kajliv
 • Djurhållning - aktivt lantbruk, 4H och djur i parklek
 • Evenemang - plats för teater- musik- och motionsevenemang eller 
festivaler

 • Folkliv - viktig mötesplats, ofta många människor och myllrande 
folkliv

 • Golf - långgolf, kompaktgolf, bangolf och discgolf

 • Grön oas - rum med grönskande golv och väggar

Ekologigruppens komplettering av rekreativa värden
 • Social samvaro - enklare mötesplats av sekundär betydelse
 • Naturstudier - natur med intressant växt- eller djurliv
 • Plocka svamp och bär - natur med god möjlighet att hitta blåbär, 
hallon, lingon, svamp

 •
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Bilaga 5. Metodbeskrivning för 
Ekologigruppens naturvärdesbe-
dömning
Samtliga objekt har klassificerats med avseende på naturvärde. Med 
naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Naturvärdesbe-
dömning har gjorts enligt en fyrgradig skala. Metoden harmoniserar 
med förslaget till ny SIS-standard för naturvärdesbedömningar i infra-
strukturprojekt som tagits fram av Trafikverket och ledande naturmil-
jökonsulter. 

Klass 1- Högsta naturvärde
Värdeklassen omfattar naturmiljöer som antingen har skydd enligt mil-
jöbalken eller där skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella 
miljömålen. Naturmiljön i värdeklassen har så höga naturvärden att de 
kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska dock inte blandas ihop 
med utpekade Riksintresse för naturvård, enligt Miljöbalken.

Klass 2 – Högt naturvärde
I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biolo-
gisk mångfald att de kan anses är viktiga att bevara för att behålla den 
biologiska mångfalden i länet och kan liksom klass 1 anses omfatta 
naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där skydd 
av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. I denna 
klass ingår bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogssty-
relsen och områden som är utpekade som värdefulla i äng- och betes-
marksinventeringen. 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde
I klassen återfinns miljöer som hyser en påtaglig biologisk mångfald 
eller är ovanliga ur ett kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att 
bevara för att behålla den biologiska mångfalden i den berörda kom-
munen. I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden 

utpekade av skogsstyrelsen.

Klass 4 – Visst naturvärde
I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör 
dem viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden på 
lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken eller annan begränsad 
geografisk enhet som definieras i inventeringen. 

Parametrar för naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömningen utgår normalt från fyra värderingskategorier. 
Dessa är:

 • Naturtypens areal och sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i 
fråga

 • Förekomst av naturvårdsarter 
 • Förekomst av viktiga strukturer och funktioner
 • Grön infrastruktur och ekologiska samband

Värdebedömningen utgörs av en samlad bedömning av de fyra värde-
ringskategorierna, där värden i de olika kategorierna som regel för-
stärker varandra. Nedan förklaras och exemplifieras de olika delarna av 
värderingskategorierna.

1. Naturtypens ovanlighet/sällsynthet. Exempelvis naturmiljöer som är 
ovanliga ur ett riksperspektiv, exempelvis större ansamlingar av grova 
ihåliga ädellövträd, eller artrika betesmarker, klassas minst som klass 2 
– nationellt naturvärde.

2. Objektets storlek och kontinuitet: ju större objekt och ju längre 
kontinuitet desto högre värde. Storlek och kontinuitet är de två enskilt 
viktigaste ekologiska faktorerna för biologisk mångfald.

3. Ekologiska samband med intilliggande miljöer. Detta kriterium kan 
ersätta storlekskriteriet i de fall många små objekt med starka ekolo-
giska samband ligger i nära anslutning till varandra.

4. Ekologiskt viktiga strukturer eller småmiljöer, exempelvis förekomst 
av död ved eller hålträd, som utgör viktiga livsmiljöer för hotade 
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insekts- svamp-, moss- och lavarter. En rik förekomst av grov död ved 
eller hålträd innebär alltid minst klass 3.

5. Förekomst av hotade/rödlistade arter. I allmänhet tilldelas objekt 
med förekomst av akut eller kritiskt (EN, CR) hotade arter minst klass 
2. Områden med förekomst av sårbara arter (VU) tilldelas som regel 
minst klass 3. Detta gäller även för områden med förekomst av säll-
synta missgynnade arter (NT). Observera att undantag gäller för täm-
ligen allmänt förekommande missgynnade fågelarter, där 
rödlistekriteriet utgörs av starkt minskande trend. Dessa arter utgörs av 
sånglärka, törnskata, stenskvätta, hämpling och entita. Förekomst av 
dessa arter medför inte automatiskt att området betraktas som klass 3 - 
kommunalt naturvärde.

6. Förekomst av 

naturvårdsarter. Om arter med mycket högt indikatorvärde före-
kommer, innebär det oftast klass 2- regionalt naturvärde. I naturliga 
gräsmarker är naturvårdsarter den viktigaste grunden för klassificering. 
I övrigt utgör de en viktig hjälp men utgör inte den viktigaste faktorn 
(se vidare nedan).

7. Förutsättningar för behållande av värde. En liten naturlig gräsmark, 
exempelvis en liten åkerholme kan tilldelas en lägre värdeklass om det 
bedöms vara omöjligt att på praktiskt sätt upprätthålla värden genom 
skötsel.

Skogliga nyckelbiotoper och objekt med naturvärde
Skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen har som regel till-
delats minst klass 2 - regionalt naturvärde. Motiv för detta är att nyck-
elbiotoper endast utgör några få procent av länets skogsmark och att 
samtliga därför är av regional betydelse för den biologiska mångfalden. 
Undantag har gjorts för några områden där indikator/signalarter sak-
nades eller var få, där den skogliga kontinuiteten var begränsad och där 
förekomst av ekologiskt viktiga strukturer var sparsamt förekommande. 
Objekt med ”naturvärde” enligt nyckelbiotopsinventeringen har som 
regel tilldelats klass 3 – kommunalt naturvärde.

Ängs- och betesmarksobjekt
Objekt som ingår i den riksomfattande Ängs- och betesmarksinvente-
ringen utgörs av objekt som har eller är berättigade till miljöstöd. 
Naturvårdsarter har i dessa objekt tillmätts stor betydelse vid värdeklas-
sificering. Naturliga gräsmarker utgör bara någon procent av landets 
gräsmarksareal, varför de flesta har bedömts hysa minst klass 2- regio-
nalt naturvärde. Objekt som är begränsade i storlek och som inte är 
artrika har dock endast klassificerats som klass 3- kommunalt natur-
värde. Med artrik menas i betesmarker att minst fem arter med högt 
indikatorvärde eller någon eller några arter med mycket högt indika-
torvärde förekommer.

Våtmarksinventeringen
Objekt i våtmarksinventeringen har tagits med i bedömningen av 
naturvärde. I värdebedömningen har hänsyn tagits till beskrivningen 
av respektive objekt, inte i första hand tidigare klassning.

Samlad naturvärdesbedömning
Värderingen inom de olika värdekategorierna vägs samman till en 
samlad naturvärdesbedömning vars motiv för värdering redovisas i löp-
text i kommunens naturdatabas. I samband med den samlade bedöm-
ningen görs också en redovisning av osäkerhet i värdebedömningen. 

Samlad bedömning är en analys som görs av en ekolog och där värden 
som identifierats i de olika värdekategorierna används som grund. 
Värden i de olika värdekategorierna förstärker som regel varandra. Så 
kan exempelvis den samlade bedömningen bli klass 2 – regionalt 
naturvärde, även om värdet för var och en av kriterierna endast når 
klass 3 – kommunalt naturvärde. Kunskap rörande hur strukturer och 
funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper har stor 
betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis 
magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra 
att hitta. Detta faktum vägs in i den samlade bedömningen.
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Redovisning av osäkerheter i värdebe-
dömningen
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhets-
faktorer. Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av: 

 • naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte 
att inventera under årstiden då fältarbetet genomförs

 • väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av 
naturvårdsarter då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och 
fåglar)

 • väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt 
mark etc)

 • specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrup-
per av naturvårdsarter saknas

 • tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper 
av naturvårdsarter ingår inte i uppdraget

 • underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönst-
ruktur saknas

Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig 
skala – säker, viss osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen 
redovisas alltid. 

Osäker bedömning anges när: 

 • naturvårdsarter inte har inventerats
 • en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturty-
pen inte har inventeras (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog 
och fåglar i större strandängsmiljöer)

Viss osäkerhet i bedömning anges när: 

 • inte samtliga organismgrupper som är mycket viktiga för värdebe-
dömning har inventerats (förutsatt att minst en grupp inom katego-
rin mycket viktiga eller avgörande har inventerats)

 • området bedöms ha hög potential för rik förekomst av stödjande 
naturvårdsartsorganismgrupp och dessa ej inventerats

 • underlag för bedömning av värde för regional eller kommunal 
grönstruktur saknas

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets 
potential att hysa naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med 
tillämpande av försiktighetsprincipen, det högsta värde som det 
bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen sker ingen 
höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet.
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