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Sammanfattning 

Nykvarns kommun avser ta fram två detaljplaner öster om Nykvarn, Mörby del 6 och Mörby del 7. I 

samband med detta ser kommunen ett behov av att ta fram förslag på strategier för att, inom ramen 

för planprojekten, hantera utpekade naturvärden på bästa sätt. Syftet med denna utredning är att ana-

lysera hur utpekade naturvärden ska kunna bevaras i största möjliga utsträckning samtidigt som delar 

av planområdena möjliggörs för exploatering. Analyserna har omfattat såväl naturvärdesobjekt och 

naturvårdsarter som ekologiska spridningssamband. 

Höga naturvärden i båda planområdena förekommer knutna till gammal barrskog och sumpskog. De 

senare förekommer till största delen i planområdet för Mörby del 7. Skyddade arter som noterats i om-

rådena är grön sköldmossa, knärot, tjäder och spillkråka. 

Naturvärdena i berörda områden har en lokalisering och spridning i landskapet som gör att det be-

döms möjligt att spara stråk av skogsmiljöer där både de viktigaste naturvärdena och spridningssam-

banden kan klaras. I det skogsstråk som föreslås bevaras ingår 50-100 meter breda buffertzoner med 

syfte att sparade skogsområden inte ska utsättas för kanteffekter i form av vind- och solexponering 

som riskerar att sänka naturvärdeskvaliteterna i områdena. Förslaget redovisas i figur på nästa sida.  
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 Förslag till bevarande av naturvärdesstråk inklusive buffertzoner. 
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 Inledning 

 Bakgrund 

Nykvarns kommun avser ta fram två detaljplaner öster om Nykvarn, dels ett område på 2,6 km2 söder 

om järnvägen (Mörby del 7), dels ett område på 0,86 km2 norr om järnvägen (Mörby del 6), se fi-

gur 1.1. Efter genomförd naturvärdesinventering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ser kommu-

nen ett behov av att ta fram förslag på strategier för att, inom ramen för planprojektet, hantera utpe-

kade naturvärden på bästa sätt. 

För Mörby del 7 föreligger än så länge inga egentliga begränsningar när det gäller utformning eller 

omfattning av de verksamheter som är tänkta att placeras inom planområdet. Mörby del 6 föreslås 

däremot av kommunen i stort sett helt planläggas som kvartersmark. Kommunens önskemål är att 

utgå från vilka naturvärden som det är möjligt att få dispens för att ta bort eller flytta och vilka som 

verkligen måste sparas.  

 

Figur 1.1. Översiktskarta med de två planområdena markerade. 

 Uppdraget 

Uppdragets syfte är att ta fram en prioritetsordning för kluster av naturvärden och naturtyper, med av-

seende på vilka miljöer och områden som bör undantas från exploatering. Fokus har varit att utpekade 

naturvärden ska kunna bevaras i största möjliga utsträckning, inom ramen för de riktlinjer som tagits 
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fram avseende detaljplanernas utformning. Således har utgångspunkten varit att hitta lösningar där så 

många naturvärdesobjekt som möjligt bevaras samtidigt som delar av planområdena möjliggörs för 

exploatering.  

Analysen har haft som inriktning att en utbyggnad i området undviker att utlösa en dispensansökan för 

påverkan på arter i artskyddsförordningen. Sådana dispenser är mycket svåra att erhålla. Exploate-

ringen får inte leda till att bevarandestatusen för utpekade arter påverkas negativt, eftersom det då 

inte är möjligt att få dispens. I vissa fall kan specifika skyddsåtgärder föreslås för att undvika en dis-

pensansökan. 

För att bli ekologiskt relevant har analysen utgått från de ingående naturtyperna, i det här fallet främst 

barrskog respektive sumpskog/våtmarker. Vidare har hänsyn tagits till hur omgivande naturförhållan-

den och naturvärden ser ut. Även värdefulla naturområden i anslutning till planområdena har således 

omfattats av analysen. De ekologiska spridningsanalyser och naturvärdesinventeringar som tidigare 

gjorts för de aktuella planområdena har bildat utgångspunkt för aktuell analys.  

Analys och rapportsammanställning har genomförts av biologerna Mattis Arveström och Ola Sjöstedt, 

Norconsult AB. Uppdragsansvarig hos Norconsult AB har varit planarkitekt Maria Hjort. Fältinventering 

i området Mörby del 7 gjordes inom ramen för en naturvärdesinventering i maj 2018. Området Mörby 

del 6 har Norconsult i detta skede ännu inte besökt i fält, utan rapporten bygger här på det material 

som Ekologigruppen tog fram 2015 inom ramen för en landskapsanalys (Ekologigruppen 2015). Ett 

kompletterande fältbesök i Mörby del 6 avses utföras under våren 2020. 

 Landskapsekologisk terminologi 

I denna rapport förekommer ett antal termer, vilka kortfattat beskrivs nedan: 

Bevarandestatus: En artpopulations status på olika geografiska nivåer. Påverkas negativt av försäm-

rad ekologisk funktion. Om bevarandestatusen bedöms påverkas negativt måste kompensationsmöj-

ligheter ses över. Enligt områdesskyddsförordningen avses med bevarandestatus för en art summan 

av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbred-

ningen och mängden hos dess populationer. 

Ekologisk funktion: Ett landskaps eller en naturtyps förmåga att förse respektive art med de kvali-

teter de är beroende av. God ekologisk funktion råder när ett landskap innehåller en tillräcklig mängd 

habitat för en arts långsiktiga överlevnad, men förutsätter även god konnektivitet. Den ekologiska 

funktionen påverkas negativt av försämrad habitatkvalitet eller försämrad konnektivitet. 

Ekologisk konnektivitet: Spridning och fungerande processer mellan områden spridda i landskapet, 

dvs. ”samband” mellan liknande miljöer. God ekologisk konnektivitet innebär att individer eller arter 

kan förflytta sig mellan områden. Den ekologiska konnektiviteten försämras om det blir svårare att för-

flytta sig mellan liknande miljöer. 

Ekologisk kontinuitet: Kontinuitet innebär att vissa kvaliteter funnits i ett område över en lång tidspe-

riod utan avbrott. Beroende på kvalitet eller struktur talar man om olika typer av kontinuitet: skogskon-

tinuitet=lång obruten period av skog, trädkontinuitet=lång obruten period av träd (men ej nödvändigtvis 

sammanhängande skog), dödvedskontinuitet=lång obruten period av död ved (kan i sin tur delas in i 

lågakontinuitet med mera). 

Kanteffekter: I detta sammanhang avses påverkan på kvarvarande skog i form av ökad vind- och  

ljusexponering, till följd av intilliggande avverkning/exploatering. Kanteffekter är i regel negativa och 

innebär att habitatkvaliteten minskar i de delar som ligger i utkanten av ett kvarvarande skogsparti. 

Påverkar många känsliga arter negativt, särskilt arter som är anpassade till ett stabilt fuktigt lokalkli-

mat, medan vissa generalister istället kan gynnas. Kanteffekter blir särskilt påtagliga i mindre områ-

den. För att minimera risken för negativ påverkan genom kanteffekter bör buffertzoner lämnas runt de 

områden som ska sparas. 
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 Utpekade naturvärden och naturvårdsarter 

För såväl Mörby del 6 som Mörby del 7 har ekologiska landskapsanalyser tagits fram (Ekologigruppen 

2015, Norconsult AB 2018a). Dessa har även inkluderat naturvärdesinventeringar av respektive plan-

område. Beskrivningen av naturvärden nedan görs uppdelad på de två huvudsakliga naturtyperna i 

områdena där naturvärden förekommer, vilket är barrskogar respektive sumpskogar/våtmarker. Upp-

delningen motiveras av att beskrivningarna även inkluderar en sammanfattning av de ekologiska 

spridningsanalyser som gjorts. I dessa krävs naturtypsvisa bedömningar för att materialet ska bli eko-

logiskt relevant. Lövskogar saknas i analysen då dessa är mycket fåtaliga i områdena. De få som före-

kommer fångas upp i naturtypen sumpskog. Det kan även nämnas att lövträdet asp är en viktig kvali-

tetsaspekt i utredningsområdet. Denna förekommer inte sällan som inslag eller enstaka träd i barr-

skogsmiljöer, varför spridningsanalyser med värdefull barrskog även fångar upp kvalitetsaspekter 

knutna till äldre asp och död ved av asp. I vissa av miljöerna är aspinslaget så pass stort att de kan 

bedömas som blandskogar, men även dessa beskrivs inom ramen för naturtypen barrskog. 

 
Högstubbe av asp i naturvärdesobjekt 7, Mörby del 7. 
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 Naturvärden 

I figur 2.1. redovisas samtliga avgränsade naturvärdesobjekt inom utredningsområdet. Avgränsning-

arna är gjorda med olika men jämförbara skalor. Vid naturvärdesinventeringen av Mörby del 6 an-

vände Ekologigruppen en skala som är utformad av dem. Denna är snarlik och jämförbar med den 

skala som används i inventeringsmetodiken enligt svensk standard (SS199000:2014), vilken Nor-

consult AB utgick från vid naturvärdesinventeringen av Mörby del 7.  

 

Figur 2.1. Avgränsade naturvärdesobjekt. 
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 Barrskog 

Naturvärdesobjekt 

Här redovisas barrskog på i första hand frisk eller torr mark. Barrskog som bildar sumpskog redovisas 

i avsnittet om sumpskog/våtmark. Information om de naturvärdesobjekt som avgränsats vid invente-

ringarna, och som kan betecknas som barrskog eller blandskog, finns sammanställd i tabell 1. Objek-

ten redovisas på karta i figur 2.1, medan figur 2.2. specifikt visar områden med värdefull barrskog (in-

kluderar även skogsstyrelsens nyckelbiotoper och objekt med naturvärde).  

Tabell 1. Avgränsade naturvärdesobjekt av barrskog eller blandskog inom Mörby del 6 och 7. Notera att bedöm-
ningen av naturvärden har gjorts med olika men jämförbara skalor. NO=objekt avgränsade av Norconsult AB, EK 
= objekt avgränsade av Ekologigruppen. 

ID Naturtyp Naturvärdes-
klass 

NO1 Gammal blandskog med grov asp 2 

NO3 Gammal flerskiktad talldominerad barrskog  3 

NO4 Gammal hällmarkstallskog  3 

NO7 Äldre, flerskiktad blandskog med trolig skogskontinuitet 2 

NO8 Äldre, delvis fuktig granskog  2 

NO10 Gammal hällmarkstallskog 2 

NO11 Hällmarkstallskog med inslag av senvuxna tallar  3 

NO13 Hällmarkstallskog med lång skogskontinuitet  2 

NO15 Äldre barrskog med intressant kryptogamflora  2 

NO16 Hällmarkstallskog med mycket grova och senvuxna tallar 3 

NO20 Hällmarkstallskog med gamla träd 2 

NO21 Hällmarkstallskog med senvuxna träd 3 

NO22 Hällmarkstallskog  3 

NO26 Gles, gammal blandskog med tall, gran och asp samt enstaka knotiga ekar 3 

NO28 Äldre barrskog med intressant kryptogamflora  2 

EK7 Hällmarkstallskog med inslag av äldre tall 3 

EK8 Hällmarkstallskog med stort inslag av äldre tall 2 

EK9 Hällmarkstallskog med stort inslag av äldre tall 2 

EK10 Hällmarkstallskog 3 

EK11 Hällmarkstallskog 3 

EK12 Hällmarkstallskog med stort inslag av äldre träd och värdefull död ved 1 

EK14 Äldre hällmarkstallskog med flera hotade arter 1 

EK15 Hällmarkstallskog 3 

EK16 Hällmarker och tallskog med inslag av äldre tallar 3 
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Gammal barrskog i naturvärdesobjekt 15, Mörby del 7. 
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Figur 2.2. Naturvärden av barr- och blandskog inom och i anslutning till utredningsområdet. 
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Ekologiska spridningssamband 

Värdefulla barrskogar förekommer såväl inom utredningsområdet som i omgivningarna norr, söder 

och öster om området (se figur 2.2 och 2.3). På en övergripande nivå bedöms spridningssambandet i 

nord-sydlig riktning vara viktigast då samhällena Nykvarn och Södertälje utgör barriärer i väster re-

spektive öster. En begränsning i det avseendet är dock att detaljplanen för Mörby del 5 vunnit laga 

kraft och kommer att innebära begränsade spridningsmöjligheter mot norr, även om vissa värdefulla 

barrskogsmiljöer sparats inom ramen för planen. Vidare är E20 en viktig spridningsbarriär i norra kan-

ten av Mörby del 6, om än ingen absolut barriär. Även järnvägen mellan Mörby del 6 och 7 är en bar-

riär, men inte lika kraftig som E20. 

 

 

Figur 2.3. Spridningssamband barrskogsmiljöer. Detaljplanen för Mörby del 5 har vunnit laga kraft och kommer att 
innebära begränsningar för barrskogslevande arter avseende spridningsmöjligheter mot norr. (Kartfigur hämtad 
från Ekologigruppen 2015, och något kompletterad inom området Mörby del 7.) 
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 Sumpskog/våtmarker 

Information om de naturvärdesobjekt som avgränsats vid inventeringarna, och som kan betecknas 

som sumpskog eller annan våtmark, finns sammanställd i tabell 2. Objekten redovisas på karta i figur 

2.1. I figur 2.4 redovisas utpekade våtmarker och sumpskogar, vilket inkluderar sumpskogar avgrän-

sade av skogsstyrelsen samt sankmark och vattendrag angivna på grundkartan. 

Tabell 2. Avgränsade naturvärdesobjekt av sumpskog eller annan våtmark inom Mörby del 6 och 7. Notera att 
bedömningen av naturvärden har gjorts med olika men jämförbara skalor. NO=objekt avgränsade av Norconsult 
AB, EK = objekt avgränsade av Ekologigruppen. 

ID Naturtyp Naturvärdes-
klass 

NO2 Stort sumpskogsområde med död gran  2 

NO5 Grandominerad sumpskog 3 

NO6 Sumpskogsområde med gran och björk  3 

NO9 Björksumpskog 3 

NO12 Alsumpskog 2 

NO14 Tallskog och sumpstråk 3 

NO17 Blandsumpskog med klen, senvuxen al och björk med inslag av tall och gran 3 

NO18 Sumpskog 3 

NO19 Sumpskog 3 

NO23 Delvis trädbevuxen våtmark  3 

NO24 Sumpskog  3 

NO25 Sumpskog 3 

NO27 Sumpskogsmiljö med hög och jämn luftfuktighet och rörligt markvatten 2 

NO29 Igenväxande våtmark  3 

EK1 Småvatten med vattensalamander 2 

EK2 Öppen våtmark 3 

EK3 Sumpskog med främst björk 3 

EK4 Sumpskog med främst björk 3 

EK5 Lövsumpskog med riklig förekomst av död ved 2 

EK6 Trädklädd våtmark 3 

EK13 Trädklädd våtmark 3 
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Sumpskog med öppna vattenytor och al på rotsockel i naturvärdesobjekt 19, Mörby del 7. 

 

  
Stort våtmarksområde med döda granar som skapats genom ett bäverdämme i naturvärdesobjekt 2, Mörby del 7. 

 

 



 Uppdragsnr: 1053573-05   Version: 1 

 Hantering av naturvärden inom detaljplaner Mörby del 6 och 7  |    

 

\\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\105\35\1053573\5 arbetsmaterial\01 

dokument\n\naturvärdeshantering\naturvärdeshantering, rapport master.docx 2020-02-04  |  16(28) 

 

Figur 2.4. Naturvärden av sumpskog och annan våtmark samt utbredning av sankmark och vattendrag i utred-
ningsområdet.  
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Ekologiska spridningssamband 

Våtmarksstråk med sumpskogar och små bäck- och dikesmiljöer förekommer framför allt inom plan-

området Mörby del 7, och där främst i nordväst-sydostliga stråk (se figur 2.5). I Mörby del 6 finns  

endast enstaka våtmarker, men strax utanför västra plangränsen rinner ett vattendrag mot sydväst. 

Denna rinner under järnvägen ungefär vid Johannesdal och sedan vidare i form av ett dike bl a genom 

Båglamossen. Den rinner därefter under järnvägen igen i nordvästra kanten av planområdet för Mörby 

del 7 och mynnar slutligen i Turingen norr om E20. För våtmarksarter gäller, liksom för arter knutna till 

barrskog, att E20 och järnvägen utgör spridningsbarriärer, om än inte absoluta sådana. 

 

 

Figur 2.5. Spridningssamband sumpskogar och våtmarker. (Kartfigur hämtad från Ekologigruppen 2015). 

 Arter som kan kräva dispens från artskyddsförordningen 

Inom det område som omfattas av analysen förekommer ett antal arter som omfattas av artskyddsför-

ordningen. Ett urval av dessa arter tas upp här. Det är arter där vi bedömer att det finns skäl att tro att 

ett dispensärende kan bli aktuellt om betydelsefulla livsmiljöer för arten ianspråktas. Dispens från art-

skyddsförordningen är mycket svårt att få. Inriktningen på denna utredning är därför att lämna förslag 

som undviker att utlösa ett dispensärende. Vissa skyddade eller fridlysta arter som förekommer i om-

rådet, men som bedöms ha en god bevarandestatus regionalt tas inte upp här. 

Grön sköldmossa: Arten är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet 

att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växten. Länsstyrelsen hänvi-

sar i sitt yttrande på detaljplanen i Mörby del 7 från maj 2019 till Mark- och miljödomstolens dom 

M 4490-18 där domstolen inte godtog att stockar där grön sköldmossa hittats flyttades till ett annat 

område. Även om det finns visst tolkningsutrymme i domen så bedömer vi i detta fall att mossan bör 
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bevaras på sin ursprungliga växtplats för att undvika ett dispensärende enligt artskyddsförordningen. 

Det förekommer några lokaler för grön sköldmossa inom det aktuella området, både i Mörby del 6 och 

7 (se figur 2.6). De flesta lokalerna utgörs av gammal barr- eller blandskog med inslag av hällmarker, 

men arten finns också noterad i sumpskog på ett par platser i Mörby del 7. 

  
Grön sköldmossa noterad på en rotvälta av gran i naturvärdesobjekt 7, Mörby del 7. 

 

Knärot: Arten är fridlyst och omfattas av samma skydd som grön sköldmossa enligt 8 § artskyddsför-

ordningen, det vill säga det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada ex-

emplar av växten. Knärot finns noterad från två områden, dels en äldre hällmarkstallskog i södra delen 

av Mörby del 6, och dels en gammal barrskog i sydvästra delen av Mörby del 7 (se figur 2.6). 
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Figur 2.6. Områden där grön sköldmossa och knärot noterats.  
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Tjäder: Arten är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 och har ett starkt skydd i artskyddsförordningen. 

Tjädern förekommer gärna i äldre, gles tallskog med inslag av asp, rikligt med blåbärsris och i en mo-

saik med sumpskogar och andra våtmarker, vilket är naturtyper som förekommer på flera platser i eller 

i omgivningarna av aktuella planområden. Arten är inte rödlistad, men har en ojämn spridning i landet 

med 90 % av populationen i norra Sverige, från Värmland och norrut.  

Tjäder eller spår av tjäder finns noterad i vissa områden i Mörby del 7 (se figur 2.7). Ett särskilt intres-

sant område där tjäderlek eventuellt kan förekomma utgörs av naturvärdesobjekten 15 och 16 i Mörby 

del 7. Vidare finns tjäder noterad i ett område öster om Mörby del 6, där betydande inslag av lämpliga 

miljöer finns (Ekologigruppen 2019). Således verkar skogslandskapet mellan Nykvarn och Södertälje 

vara av betydelse för tjäderstammen på såväl lokal som regional nivå.  

Spillkråka: Arten är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 och är rödlistad i kategori NT (nära hotad). 

Den har ett starkt skydd i artskyddsförordningen. Spillkråka eller spår av spillkråka har noterats på 

några platser i Mörby del 7. I samband med naturvärdesinventering i Mörby del 7 2018 observerades 

såväl fågeln som spår från födosök i eller i närheten av naturvärdesobjekt 2, det vill säga det stora våt-

marksområdet med död gran. Lämpliga födosökningsmiljöer, med förekomst av död ved, förekommer 

spritt inom utredningsområdet och det är även troligt att arten häckar med något par. Även i omgiv-

ningen finns dokumenterat lämpliga livsmiljöer för arten, t.ex. alldeles öster om Mörby del 6 (Ekologi-

gruppen 2019).  

Spillkråkan lever främst i barr- och blandskogar, där den vanligen nyttjar grova aspar som boträd. 

Även äldre tallar nyttjas dock regelbundet. Revirstorleken varierar från några hundra till ca tusen hek-

tar, beroende på kvaliteten på de inneboende miljöerna. Spillkråkan fungerar även som nyckelart i 

barrskogsmiljöer och gamla bohål nyttjas av ett stort antal fåglar och däggdjur, till exempel skogsduva 

och mård.  
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Figur 2.7. Områden där tjäder och spillkråka, eller spår av tjäder och spillkråka, noterats, samt områden som be-
döms som potentiellt viktiga för arterna. Lämpliga livsmiljöer finns dock på fler platser inom utredningsområdet. 
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Spår av spillkråka som letat efter hästmyror i en gran. Fyndet gjordes i ett område 

mellan naturvärdesobjekt 2 och 6 i Mörby del 7, och visar att arten inte bara födosöker 

inom naturvärdesobjekten. 
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 Analys 

 Barrskog 

Vid en analys av befintliga naturvärden knutna till barrskog kan konstateras att det förekommer 

hällmarkstallskog av högt eller högsta naturvärde i naturvärdesobjekt nära varandra i gränsområdet 

för de båda planområdena Mörby del 6 och 7. På den sida som ligger i planområdet för Mörby del 6 är 

de två närmaste objekten klassade i högsta naturvärdesklass. Här finns från ekologisk synpunkt ett 

stort värde i att spara och kunna binda samman dessa objekt i ett sammanhängande skogsstråk. Ett 

sådant stråk har en möjlighet att få en fortsättning mot nordost utanför planområdet för Mörby del 6. I 

planområdet för Mörby del 7 finns ett värde i att låta skogsstråket fortsätta mot söder och därefter mot 

såväl väster som öster där naturvärdesobjekt med äldre barrskog förekommer (se figur 3.1). Kan man 

klara att upprätthålla ett sådant stråk där även markerna mellan naturvärdesobjekten är skogbevuxna, 

om än med lägre värden, bedöms det finnas goda förutsättningar att upprätta en ekologisk konnektivi-

tet i landskapet för arter knutna till dessa miljöer. 

 

Figur 3.1. Skogsstråk som binder samman höga naturvärden knutna till äldre barrskogar. 
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 Sumpskog/våtmark 

Det tydligaste och mest utbredda våtmarksstråket med naturvärden sträcker sig i öst-västlig riktning i 

västra delen av Mörby del 7 i området kring Båglamossen (se figur 3.2). Våtmarksutbredningen har 

förstärkts här med bäverns hjälp. Bäverdämmet har skapat ett stort område med döda granar, vilket 

bland annat lockar till sig hackspettar och andra arter för födosök. Ett tydligt våtmarksstråk finns också 

strax nordväst om Mörby del 6. Detta stråk har bevarats inom ramen för detaljplanen i Mörby del 5. 

Utöver dessa stråk finns i någon utsträckning våtmarksstråk som följer befintliga diken eller bäckar i 

landskapet. I övrigt förekommer en del spridda sumpskogar. För att klara naturvärden knutna till 

sumpskogar och andra våtmarker är det av störst värde att utgå från våtmarksstråket vid Båglamos-

sen och sedan i möjligaste mån bevara de våtmarker som förekommer i detta stråks förlängning. Om 

frågor om kompensation skulle bli aktuellt i ett senare skede kan det finnas anledning att se över möj-

ligheterna av att utöka våtmarksvärdena i de streckade stråken i figur 3.2, kanske framför allt i stråket 

som sträcker sig söderut. 

 

Figur 3.2. Våtmarksstråk som kan binda samman höga naturvärden knutna till våtmarker. Stråk där ett starkt  
samband med våtmarksmiljöer finns visas med heldragen linje, stråk där sambandet är svagare anges med 
streckad linje. 
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 Skyddade arter 

De skyddade arter som här studerats, det vill säga grön sköldmossa, knärot, tjäder och spillkråka, har 

biotopkrav som överensstämmer med de studerade naturtyperna barrskog och sumpskog/våtmark. En 

art som knärot förekommer i värdefull äldre barrskog med tall medan för en art som tjäder är båda na-

turtyperna barrskog och våtmarker viktiga livsmiljöer. Av detta följer att kan man klara att upprätthålla 

stråk med ekologisk konnektivitet för de båda naturtyperna på det sätt som beskrivits ovan då bedöms 

det även finnas goda förutsättningar att klara kraven för de nämnda arterna. 

Eftersom tjädern är beroende av stora skogsområden med såväl gles tallskog som sumpskogsmiljöer, 

är det av vikt att sammanhängande komplex av dessa naturtyper bevaras. Arten undviker hyggen och 

andra öppna områden, varför en storskalig exploatering dels skulle innebära förlust av livsmiljö, dels 

försämrade spridningsmöjligheter. Utredningsområdet är beläget i ett större, sammanhängande barr-

skogskomplex som hyser relativt gott om lämpliga livsmiljöer för tjäder. Artens bevarandestatus är där-

för beroende av utvecklingen inom utredningsområdet. 

Även spillkråkans bevarandestatus på lokal nivå är beroende av utvecklingen inom utredningsområ-

det. En alltför storskalig exploatering riskerar att ha negativ påverkan på populationen i barrskogsland-

skapet mellan Nykvarn och Södertälje. Bevaras lämpliga livsmiljöer har dock arten möjlighet att fort-

leva även vid en eventuell exploatering. Det viktigaste är att tillgången på lämpliga träd för häckning 

och födosökning inte försämras. 
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 Förslag på hur naturvärden kan bevaras 

Analysen i kapitel 3 visar att stråken med naturvärden för barrskog respektive våtmarker delvis sam-

manfaller. Framför allt gäller det stråket som sträcker sig från området kring Båglamossen i väster och 

vidare österut. I figur 4.1 har en sammanvägd bedömning gjorts med förslag på hur stråk med natur-

värden kan bevaras för att klara ekologisk konnektivitet och kvalitetskrav för bedömda naturtyper och 

arter. För att motverka kanteffekter bör buffertzoner lämnas runt de naturvärdesobjekt som avses spa-

ras. Annars finns en stor risk att habitatkvaliteten minskar, vilket gör att avsättningen av naturmarken 

förlorar sitt syfte. Bredden på buffertzonen har i vissa fall anpassats beroende på väderstreck och fö-

rekomsten av naturvärdesobjekt i närheten. Huvudinriktningen har varit att ha buffertzoner på minst 

100 meter, men i vissa fall i norrläge bedöms att ca 50 meter kan vara acceptabelt. 

Förslaget är utformat så att den ekologiska funktionen och den ekologiska konnektiviteten i landskapet 

ska kunna bibehållas inklusive de flesta av naturvärdesobjekten. I Mörby del 6 hamnar ett par mindre 

naturvärdesobjekt enligt klass 3 utanför föreslaget stråk. Skulle dessa tas i anspråk för exploatering 

bedöms att den ekologiska funktionen i landskapet i stort ändå kan klaras om förslaget till bevarande i 

övrigt följs. 

En aspekt som man behöver vara medveten om men som inte behandlats särskilt i denna rapport är 

att de redovisade naturvärdesobjekten kan påverkas negativt, inte bara av bebyggelseexploatering, 

utan också av skogsbruk. En kalavverkning av ett naturvärdesobjekt med skogliga naturvärden inne-

bär att dessa naturvärden förloras. Det är svårt att spekulera om skogsbruket i området och hur det 

kommer att se ut i framtiden. En bidragande orsak till att de redovisade naturvärdesobjekten finns kvar 

är sannolikt det faktum att många av dem finns på mark med låg produktion med antingen mycket 

hällmark eller sankmark. 
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Figur 4.1. Förslag till bevarande av naturvärdesstråk inklusive buffertzoner. 
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