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Prioritering av utpekade naturvärdesobjekt och livsmiljöer för skyddade arter 

Följande resonemang är fokuserat mot formella svårigheter, dvs. utmaningen med att undvika att 
artskyddsdispens utlöses. Mer ekologiska värderingar är gjorda inom ramen för den ekologiska 
landskapsanalysen, samt det tidigare PM om hantering av naturvärden som tagits fram (Norconsult 
2018 och 2020). I dessa är det tydligt att landskapets ekologiska värden kommer att påverkas mycket 
negativt av en exploatering och att arter kommer att beröras.  
 
Kommunen har inkommit med underlag i form av naturvärden indelade i kluster (bilaga 1), som 
Norconsult har ombetts klassificera i följande tre kategorier: 

• Kompensationsbar 

• Skyddsvärd 

• Omistbar 
 
Vi har valt att omformulera kategorierna enligt nedan: 

• Kategori 1: Skyddsåtgärder är möjliga och dispens kan troligen undvikas 

• Kategori 2: Skyddsåtgärder är svåra att utforma men artskyddsdispens kan möjligen undvikas, 
beroende på övrig exploatering.  

• Kategori 3: Artskyddsdispens kommer troligen att lösas ut 
 
Anledningen till denna omformulering är att det inte bara är de ekologiska värdena som ska hanteras, 
utan även formella svårigheter kopplade till skyddade arter, i detta fall knärot, grön sköldmossa, större 
vattensalamander, tjäder och spillkråka, samt i mindre utsträckning även gröngöling. Oavsett vilka 
åtgärder som vidtas och hur mycket naturmark som sparas, kan artskyddsdispens utlösas om ett 
område med känd förekomst av skyddade arter exploateras. Indelningen nedan baseras således 
främst på fyndplatser och kända livsmiljöer för skyddade arter som förekommer inom planområdena, 
samt möjligheten att genomföra skyddsåtgärder. 
 

Kategori 1 
 
Område 9: Hyser förekomst av större vattensalamander, däribland lekvatten. Att kompensera för 
förlust av lekvatten är en förhållandevis enkel åtgärd, givetvis beroende på omfattningen. Utformning 
av dammar görs i samråd med sakkunniga inom dagvattenhantering och naturvård. De nya 
dammarna bör etableras innan de gamla läggs igen. Övervintringsområden är svårare att kompensera 
för men bör inte vara en begränsande faktor i det här fallet.  
 

Kategori 2 
 
Område 1, 7: Hyser höga naturvärden och bör ur ekologiskt perspektiv inte exploateras. Någon 
förekomst av grön sköldmossa eller knärot är dock inte känd från dessa områden. Däremot utgör de 
habitat för bl.a. spillkråka och tjäder (samt i de nordvästra delarna även gröngöling). Om skydds-
åtgärder vidtas och tillräckligt med naturmark i övrigt sparas, är bedömningen att artskyddsdispens är 
möjlig att undvika. Dialog med länsstyrelsen bör genomföras för att lämpliga skyddsåtgärder ska 
kunna utformas. 
 

Kategori 3 
 
Område 2-6, 8: Hyser förekomst av grön sköldmossa (samt i område 3 och 8 även knärot). Utifrån 
dom i mark- och miljödomstolen är slutsatsen att kända livsmiljöer för grön sköldmossa inte får 
exploateras. Artskyddsdispens kommer då troligen att lösas ut och med tanke på de juridiska exempel 
som finns, kan vi inte garantera att skyddsåtgärder (såsom att flytta enskilda stockar) räknas som 
tillräckliga. Det kan dock vara bra att föra en dialog med länsstyrelsen gällande grön sköldmossa och 
knärot, för att ta del av deras resonemang. Det är till exempel oklart hur äldre fynd ska hanteras.  
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Angående naturvärden och arter, Mörby del 6 

Utifrån inventeringar, utredningar och yttranden från Länsstyrelsen kan följande sägas om utpekade 
naturvärden och arter i Mörby del 6: 
 
Område 7 i sydöst hyser bland annat ett objekt med naturvärden enligt naturvärdesklass 2 (höga 
naturvärden). Det hyser värdeelement och viktiga strukturer i form av död ved och gamla träd, vilka är 
viktiga förutsättningar för biologiska mångfald. Enligt svensk standard för naturvärdesinventering 
(SS199000) ska objekt med höga naturvärden anses vara ekologiskt särskilt känsliga och därigenom 
omfattas av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §). Därigenom ska de så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
 
Område 7 utgör även potentiell livsmiljö för bland annat tjäder. Utifrån länsstyrelsens kommentarer 
och krav på utredning av tjäder, är bedömningen att det är svårt att få igenom exploatering av nämnda 
objekt. Eftersom tjäder finns i omgivningen, bland annat i liknande miljöer i Mörby del 7, kommer det 
troligen att krävas en omfattande inventering för att konstatera huruvida planområdet är av vikt för 
tjäder eller ej. Denna inventering görs i sådana fall under april-juli genom en kombination av linje-
taxering och spelplatsinventering. Således kan den genomföras tidigast 2022, eftersom inventeringen 
behöver omfatta majoriteten av häckningsperioden, från spelets början i april till dess att kycklingarna 
blir flygga.  
 
Om majoriteten av område 7 inte sparas är risken stor att det kommer att krävas dispens enligt 
artskyddsförordningen. Sådana dispenser är mycket svåra att erhålla. Att i förväg tillmötesgå 
länsstyrelsen och spara stora delar av område 7 minskar risken för en utdragen artskyddsprocess 
med oklart resultat, även om några garantier inte kan lämnas. Möjligheterna att få igenom planen 
förbättras, samtidigt som risken för ytterligare förseningar minskar. En viss exploatering av de västra 
delarna av område 7 (inklusive det utpekade naturvärdesobjektet) bör dock kunna tolereras (figur 1). 
Här bedöms värdena vara lägre än i de centrala och östra delarna.  
 

 
Figur 1. De västra delarna av område 7 bör kunna exploateras (blåmarkerat). 

 



 

 
\\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\105\35\1053573\5 arbetsmaterial\01 
dokument\n\naturvärdeshantering\angående naturvärden och arter.docx   

Sida 2 av 2 

Utöver de värden som kopplas till område 7, är det viktigt att påpeka dess betydelse som en del av ett 
spridningsstråk i nordlig/sydlig riktning. Om objektet exploateras enligt plan, riskerar detta spridnings-
stråk att påverkas negativt, vilket innebär risker för negativ påverkan även på landskapsnivå.  
 
Gällande salamandrar varar vattenfasen (inklusive larvernas utveckling) från april-september. Således 
bör igenfyllning av nuvarande lekvatten ske under hösten. Etablering av nya dammar görs med fördel 
innan dess. Dammarnas utformning ska ske samråd med sakkunnig inom dagvattenhantering och 
naturvård. Eftersom förekomster har dokumenterats bedöms det inte finnas något behov av ytterligare 
inventeringar.  
 



Bilaga 1. Utpekade kluster av naturvärden och livsmiljöer för skyddade arter 

 


