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Sammanfattning 
Rapporten består av en översiktlig naturvärdesinventering inför kommande byggplaner i 
det område som här kallas Miare backar, öster om Vidbynäs i Nykvarn kommun. De 
delar som bedömts ha naturvärden har klassats i fyra naturvärdesklasser enligt 
Ekologigruppens skala, men i det närmsta enligt svensk standard (SIS), medelnivå.  

Naturvärdena består främst av hällmarkstallskog och två våtmarker, en stor och en liten. 
I den stora våtmarken finns flera grod- och kräldjur, bl.a. större vattensalamander och 
åkergroda som lyder under artskyddsförordningen § 4, 5 och 7 samt mindre 
vattensalamander, vanlig padda och snok som lyder under artskyddsförorningen § 6. 
Dessa arter bör/ska man ta hänsyn till varav några kräver dispens hos Länsstyrelsen om 
man förändrar deras livsmiljö. Ingen av dessa arter bedöms missgynnas av byggplanerna, 
då exploateringen inte sker där de finns, men eventuella förändringar i våtmarken kan 
föranleda dispens. Våtmarken kan vid en exploatering av området att vara en viktig del i 
gestaltning av rekreations- och naturmiljöer. Diskussioner har förts om vattenivån. Vid 
fältbesöket hade bäcken nedströms dämts upp naturligt av bäver, vilket är positivt. Det 
är också viktigt att inte få upp fisk till våtmarken, då dessa äter upp salamandrarna.  

Söder om våtmarken finns en nyckelbiotop med lövrik barrblandskog och höga 
naturvärden (klass 2). Grön sköldmossa, som omfattas av habitatdirektivets bilaga 2 och 
förekommer i nyckelbiotopen, lyder under arskyddsförordningen. Områdert ligger dock 
utanför planområdet, men det är viktigt för helheten att känna till detta så att ingen 
kommande exploatering förläggs dit Det finns däremot möjlighet till positiva natur- och 
rekreationsupplevelser för boende och besökare. En naturstig med spänger kan med 
fördel dras runt hela våtmarken. 

Hällmarkstallskogen har varierande värden. Högst värden har berget i nordväst där flest 
gamla tallar med pansarbark påträffats. Här finns även en intressant nordvänd brant, en 
s.k. lodyta som har stor potential för mossor. 

23 naturvårdsarter (rödlistade arter, arter som omfatas av artskyddsförordningen eller 
fågeldirektivet, signalarter m.m.) har påträffats i området, varav 3 rödlistade och 8 som 
omfattas av artskyddsförordningens olika paragrafer, (se ovan) Förutom tidigare nämnda 
grod- och kräldjur märks bland fåglar bl.a. de rödlistade gröngöling (NT), kungsfågel 
(VU) samt trana (fågeldirektivet), törnskata (fågeldirektivet), göktyta och skogssnäppa. I 
nyckelbiotopen förekommer signalarter av svampar och mossor bl.a. den rödlistade 
talltickan (NT), barkticka, rävticka, långfliksmossa och grön sköldmossa 
(artskyddsförordningen). 

Naturvärdena har diskuterats med beställare och arkitekter så att husen kan anpassas till 
naturvärdena på ett bra sätt. Objekt med klass 1-3 bör lämnas helt. Klass 4-objekt 
lämnas eller integreras på ett positivt sätt med bebyggelsen genom att t.ex. värdefulla 
träd lämnas mellan husen. Det kan gälla tallar på höjder eller lövträd i kanterna. På så 
sätt bedöms inte naturvärdena påverkas påtagligt, utan bli en del i gestaltning av området 
och till fördel för de boendes rekreation. Om man i framtiden trots allt vill bygga på de 
områden som klassats till 1-3, bör en förnyad detaljerad inventering göras och ny 
bedömning av påverkan. 

 



 

Naturvärdesinventering 
Miare backar 

Granskningsversion 
2015-11-20 

 
 

Inledning 

Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till uppdraget är kommande exploatering med bostäder. Uppdraget har 
utförts efter initiativ av Arkitektkontor Nils Söderlund AB, men på uppdrag av 
exploatören (Vidbynäs golfanläggning, Bo Olsson). 

Uppdraget har utförts hösten 2015, men fältarbete augusti/september och rapportering i 
november.  

Syftet är att skapa en översiktlig naturvärdesbedömning inför kommande byggplaner i 
det område som här kallas Miare backar, öster om Vidbynäs i Nykvarn kommun. De 
delar som bedömts ha naturvärden har klassats, i det närmsta enligt svensk standard 
(SIS), medelnivå med bedömning i olika naturvärdesklasser. Dessa delar har diskuterats 
med beställare och arkitekter så att husen anpassas till naturvärdena och blir en del i 
gestaltning av området, bl.a. till fördel för de boendes rekreation. 

Tidigare bedömningar och inventeringar 
En nyckelbiotop finns registrerad av Skogsstyrelsen, söder om våtmarken (Delområde 2, 
utanför det omedelbara exploateringsområdet). 

Våtmarken finns med i Södertörnsekologernas groddjursinventering 2008. 

Metodik och avgränsningar 
Metodik  
Som en del av undersökningen av förutsättningar för byggnation av bostadshusområde 
vid det s.k. Miare backar i Nykvarns kommun utfördes en naturinventering (NVI) med 
förslag för att bevara och stärka de ekologiska värdena på fastigheten.  

Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser och 
litteratur: 

! Artportalen 
! Skogens pärlor 
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

Fältbesök genomfördes 2015-08-24 och 2015-09-14.  

Naturinventering 
För bedömning av naturvärden inom och i anslutning till fastigheten användes 
Ekologigruppens metodik, som baseras på SIS-metoden ”Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI), genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. Inventeringen utfördes på ett sätt som i stort sett motsvarar SIS på 
medelnivå, men artinventeringen har gjorts mer översiktligt, vilket enligt SIS innebär en 
större osäkerhet i bedömningen. Översiktlig beskrivning av metoden finns i bilaga 1. 
Objekten avgränsas så att de utgörs av en dominerande naturtyp, men ett 
naturvärdesobjekt får innehålla mindre ytor tillhörande andra naturtyper. Objektet ska 
vara så enhetligt att det kan tilldelas en gemensam naturvärdesklass.  
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Naturvärdet bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och biotop enligt matrisen 
i figur 1.  
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Figur 1.  Bedömningsgrunder för naturvärde enligt matris. 

Arter som registreras är så kallade naturvårdsarter, d.v.s. arter som indikerar att ett 
område har naturvärde eller som i sig är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Dessa omfattar skyddade arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. 
I faktarutan nedan visas rödlistans olika kategorier. 

  

Området besöktes vid två tillfällen och naturvärden knutna till området registrerades. 
Vid fältbesöket noterades även förekomst av värdearter (se metodbeskrivning) och olika 
attribut för att avgöra biotopens värde: Det gäller främst strukturer som död ved, 
torrakor gamla träd, pansarbark, hålträd, vidkroniga eller grova träd, ej påverkade 
våtmarker, hällmarker, lodytor m.m. 

  

Rödlistade arter  
Rödlistan är till för att användas som underlag för naturvårdsprioriteringar. 
Det är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige. 
Arterna på listan kategoriseras enligt: 

EX: Utdöd 

RE: Nationellt utdöd 

CR: Akut hotad 

EN: Starkt hotad 

VU: Sårbar 

NT: Nära hotad 

DD: Kunskapsbrist 
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Begränsningar i metod 
Metoden för naturvärdesbedömning är anpassad så att man sätter värdet enligt en matris 
(figur 1), där artvärdet och habitatvärdet kombineras till en sammanvägd bedömning. 
Om det kan anses troligt att artvärdet är högt, men det inte är säsong för organismer, tas 
det med i beräkningen, men man anger att bedömningen har en lägre säkerhet 
(preliminär bedömning) än om man faktiskt gör artfynden som bekräftar 
värdebedömningen. Detta av försiktighetsskäl för att inte göra en för hård bedömning 
på grund av bristfälliga undersökningar i fält. 

Avgränsningar 
Avgränsningen är enligt plankartan (se karta). Kartläggning av värden för 
friluftsliv/naturrekreation ingår ej. 

Osäkerhet i bedömningen 
Svampar inventeras bäst på hösten och hade inte kommit igång vid inventeringstillfället. 
En djupare och mer detaljerad inventering av mossor, lavar och inte minst svampar kan 
göras vid behov. Bedömningen är dock att inte detta behövs för att säkerställa områdets 
värdering. Vår- och sommaraspekten är heller inte tillgodosedd, främst då med tanke på 
groddjur och fåglar.  

De flesta bedömningar anses ändå säkra och fler artfynd skulle förmodligen inte 
förändra detta. Eventuellt finns viss osäkerhet i bedömningen på hällmarkstallskogen 
och lodytan längst i norr. En expertbedömning har dock gjorts av delområdets potential 
att hysa värdearter och dessa delområden har tilldelats, med hänvisning till 
försiktighetsprincipen, det högsta värde det bedöms ha potential för.  

 

 

Figur 2.  Påfågelöga är en vacker dagfjäril som påträffades i området. 
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Allmän beskrivning av området 
Planområdet är ungefär XX ha stort med planer på att bygga XX bostäder i radhus, 
villor och flerfamiljshus. Det ligger öster om Vidbynäs golfbana, norr om sjön Miaren, i 
Nykvarns kommun. Området består nästan uteslutande av skog och nuvarande 
markanvändning är skogsbruk. Stora delar i framför allt sluttningarna är nyligen 
avverkade och består nu av svårframkomlig ungskog helt utan naturvärde. Hällmarkerna 
högre upp består av impediment och är därmed undantaget skogsbruk genom generell 
hänsyn. Här finns därför kvar en hällmarkstallskog av varierande ålder och naturvärde. 
Det förekommer också lövskog med främst asp samt granskog. En nyckelbiotop 
förekommer i områdets sydöstra del, med främst lövrik granskog. Utmärkande för 
området är också den stora våtmarken som beskrivs nedan. Här förekommer bl.a. större 
vattensalamander och andra groddjur. Om området nyttjas för friluftsliv idag är oklart, 
men möjligheter finns. Bär och svamp förekommer liksom ett spännande djurliv med 
bl.a. bäver, räv och grävling. Förutsättningar till rekreation i skog och natur finns för 
både de som kommer att bo i området och för besökande. 

 

Figur 3.  Bild från nyckelbiotopen, objekt 3, över våtmarken, objekt 4. 



 

Naturvärdesinventering 
Miare backar 

Granskningsversion 
2015-11-20 

 
 

Naturvårdsarter 
I området har 20 naturvårdsarter påträffats. Med naturvårdsarter avses fridlysta arter, 
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter. Naturvårdsarter innefattar även de 
arter som i Artskyddsförordningen förtecknats med n, N eller B.  

En klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till barrskog samt våtmarker (grod- 
och kräldjuren). 

Arter listade i Artskyddsförordningen och internationella direktiv 
I området förekommer 8 arter som är upptagna i Artskyddsförordningen. Det är grön 
sköldmossa, större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig padda, åkergroda 
och snok. Dessa arter är skyddsvärda ur antingen ett europiskt perspektiv (N), nationellt 
perspektiv eller till följd av internationella åtaganden (n) och därmed skyddade enligt 
svensk lag. Om området ska bebyggas kan dispens först behöva ges från länsstyrelsen.  

Inom området förekommer även trana och törnskata, som är listade i EU:s fågeldirektivs 
bilaga 1. Grön sköldmossa och större vattensalamander är listade i bilaga 2 art- och 
habitatdirektivet. Det är arter som ur ett europeiskt perspektiv särskilt skyddsvärda arter.  

Fridlysta arter 

Ovan nämnda åtta arter är också fridlysta liksom fyndet av tibast. 

 

Rödlistade arter 
Tre rödlistade arter har påträffades inom områdets landmiljöer och det är tallticka 
Phellinus pini (nära hotad NT), gröngöling (NT) och kungsfågel (VU) i område 3. 
Talltickan, är knuten till gamla tallar och kontinuitet av detta substrat,  

 

Signalarter, indikatorarter  
Ytterligare 12 signalarter och indikatorarter förutom ovan nämnda arter, är återfunna 
inom området. 3 arter med mycket högt indikatorvärde, 5 arter med högt indikatorvärde, 
samt 4 arter med visst indikatorvärde. Arter med högt eller mycket högt indikatorvärde 
räknas enligt. Samtliga indikatorarter listas i bilaga tabell på nästa sida. 

 

Signalart/Indikatorart 
En signalart/indikatorart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda 
allmänt förekommande. Genom sin förekomst signalerar arten att det finns särskilda 
naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter.  

 

Rödlistan - Rödelistkategorier  
Rödlistan för Sverige utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan anger olika arters risk att dö ut från 
Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns 7 kategorier: 

(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) 
livskraftig, (DD) kunskapsbrist. 

Fridlyst art 
En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får plocka, 
fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I många fall får man inte 
heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Fridlysta arter är listade i 
Artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 
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Figur 4.  Törnskatan häckade vid hygget, nära våtmarken på norra sidan. Arten omfattas av fågeldirektivet och 
därmed artskyddsförordningen. Bilden är ej från Miare backar. Foto: Magnus Nilsson 

Tabell  över naturvårdsarter 
Art Artgrupp Objekt Status Referens 

Större 
vattensalamander 

Groddjur 4 Artskyddsförordningen § 4,5,7. Fridlyst AP 2008 

Mindre 
vattensalamander 

Groddjur 4 Artskyddsförordningen § 6. Fridlyst AP 2008 

Vanl ig padda Groddjur 4 Artskyddsförordningen § 6. Fridlyst AP 2008 
Åkergroda Groddjur 4 Artskyddsförordningen § 4,5,7. Fridlyst AP 2008, 

EG 2015 
Snok Kräldjur 4 Artskyddsförordningen § 6. Fridlyst EG 2015 
Svartf läckig 
glanssmygare 

Fjäril 6 Indikatorart, kategori 3 AP 2008 

Skogsvitvinge Fjäril 6 Indikatorart, kategori 1 AP 2008 
Kungsfågel Fågel 3, 8, 12 Rödlistad (VU) EG 2015 
Tofsmes Fågel 8 Indikatorart, kategori 1 och typisk art  EG 2015 
Törnskata Fågel 4,5 Fågeldirektivet, Artskyddsförordningen § 4, fridlyst, 

tidigare rödlistad, indikatorart, kategori 2. 
EG 2015 

Trana Fågel 4 Fågeldirektivet, Artskyddsförordningen § 4, fridlyst, 
indikatorart, kategori 2. 

EG 2015 

Skogssnäppa Fågel 1 Indikatorart, kategori 2 AP 2015 
Göktyta Fågel 1 Indikatorart, kategori 2, tidigare rödlistad AP 2007 
Steglits Fågel 1 Indikatorart, kategori 1 AP 2015 
Kvistspik Lav 3 Indikatorart, kategori 3 AP 2002 
Korktaggsvampar Svamp 3 Indikatorart, kategori 3, signalart skog AP 2002 
Rävticka Svamp 3 Typisk art, signalart skog, indikatorart, kategori 2 AP 2002 
Tal lt icka Svamp 3, 12 Typisk art, signalart skog, rödlistad (NT) AP 2002, 

EG 2015 
Barkt icka Svamp 3 Typisk art, indikatorart, kategori 2 AP 2002 
Grön sköldmossa Mossa 3 Fridlyst, artskyddsförordningen § 8, typisk art, signalart 

skog 
AP 2002 

Stubbspretmossa Mossa 3 Indikatorart, kategori 1, signalart skog AP 2002 
Långfl ikmossa Mossa 3 Indikatorart, kategori 12 signalart skog AP 2002 
Tibast Kärlväxt 2, 3 Typisk art, indikatorart, kategori 2, signalart skog. 

Fridlyst 
Ap 2002, 
EG 2015 

Dispensansökan Artskyddsförordningen 
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Naturvärdesbedömning 
Objekt i klass 2-4 har funnits vid inventeringen och beskrivs nedan under varje klass. 
Inga objekt av klass 1, nationellt naturvärde har funnits. 

Naturvärdeskarta med delområden 

  

Karta med värdekärnor för 
biologisk mångfald 
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Klass 2 – regionalt naturvärde  
Områden med högt naturvärde – naturvärdesklass 2 enligt SIS. 

2. Bäck från våtmark (4) till Miaren.  

Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden 
Från våtmarken rinner en bäck naturligt ner till sjön Miaren. Bäcken var vid fältbesöket 
dämd av bäver, vilket är positivt för vattennivån (som höjs) i den ovanliggande 
våtmarken. Bäcken har egentligen inte så höga naturvärden, men hänger intimt samman 
med våtmarken i område 4.  

Det är viktigt att inte fisk går upp i vattendraget då dessa skulle äta upp salamandrar i 
våtmarken. Bäcken är ett trevligt inslag för boende och besökare som här också kan ha 
turen att få se bäver. En naturstig kan t.ex. gå med bro över bäcken. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 2, högt naturvärde (Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde). Bäcken har 
egentligen inte så höga naturvärden, men hänger intimt samman med våtmarken i 
område 4. Motiv är annars naturlighet. En osäkerhet i bedömningen föreligger då själva 
vattenmiljöerna ej inventerats.  

Värdefulla strukturer och funktioner 
Naturlighet, meandring, grusbottnar, bäverdämme, död ved. 

Naturvårdsarter 

Arter listade i Artskyddsförordningen och internationella direktiv/ Fridlysta arter 
Tibast, Daphne mezereum 

Figur 5.  Tibast nära vattendraget i objekt 2. 

Typiska arter, signal- och indikatorarter  
Bäver 
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3. Barrskog (nyckelbiotop) mellan Miaren och våtmark  

Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden 
Objektet består av en heterogen lövrik barrskog med grova aspar mot våtmarken och 
granar i fuktigare lägen. Även hålträd förekommer, här i bemärkelsen bohål för 
hackspettar. I en asp häckade större hackspett, medan den rödlistade gröngölingen 
hördes i området. Längre upp mot berget växer mer tall. Stor del av området är bedömt 
som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Träden är naturligt uppkomna och skogen 
olikåldrig med en del död ved. 

Skogen känns spännande och med en naturstig genom området runt våtmarken kan den 
locka till besök från både boende och besökare. En räv sågs vid inventeringstillfället. 

Figur 6.  Klibbal och grov asp i kanten mellan objekt 3 och 4. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 2, högt naturvärde. (Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde.)Området är en 
nyckelbiotop.  

Värdefulla strukturer och funktioner 
Grov asp, hålträd, sparsamt med liggande död ved av fr.a. gran, olikåldrigt. 

Naturvårdsarter 

Arter listade i Artskyddsförordningen och internationella direktiv 
Grön sköldmossa  

Fridlysta arter 
Tibast, Daphne mezereum 

Rödlistade arter 
Gröngöling (NT) och tallticka (NT) 

Typiska arter, signal- och indikatorarter  
Kvistspik, korktaggsvampar, rävticka, barkticka, grön sköldmossa, stubbspretmossa, 
långflikmossa och tibast enligt NBI (2002) 
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4. Den stora våtmarken.  

Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden 
En stor våtmark med delvis öppen vattenspegel, delvis flaskstarr och vitmossdominerat 
samt delvis vass. Vattennivån varierar, men verkar ha höjts genom bäverdämmet. Detta 
är positivt för groddjuren. Våtmarken har ett inlopp i nordväst och ett utlopp i sydväst. I 
södra delen är kanten skogbeväxt, medan det i norr numera är avverkat. Övriga arter 
som påträffades är bl.a. kärrsilja, videört, kråkklöver, brunrör och sjösäv. Lärkfalk sågs 
födosöka (trollsländor m.m.) över våtmarken.

 

Figur 7.  Objekt 4, den stora våtmarken, med objekt 3 (nyckelbiotopen) i bakgrunden till vänster. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 2, högt naturvärde (Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde). Motiv är bl.a. 
våtmarkens naturlighet och arter av framför allt groddjur. 

Värdefulla strukturer och funktioner 
Öppen vattenspegel, starrvegetation 

Naturvårdsarter 

Arter listade i Artskyddsförordningen och internationella direktiv 
Större vattensalamander (2008) och åkergroda (2008, 2015) enligt § 4, 5, 7 
Mindre vattensalamander (2008), vanlig padda (2008) och snok (2015) enligt § 6. 
Trana (1 par) är listade enligt fågeldirektivet 

Se även information nedan, från Södertörnsekologernas groddjursinventering 2008. 
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Utdrag från Södertörnsekologernas groddjursinventering 2008 
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6. Liten våtmark i norr.  
Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden 
En liten orörd våtmark i nordost är orörd med flera vitmossearter, tranbär och lingon. 
Det är tämligen gott om död ved.  

Området är ett trevligt inslag för de boende, inte minst för svamp- och bärplockning. 

 

Figur 8.  Lingon, tranbär, vitmossor och död ved i objekt 6. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 2, högt naturvärde (påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde) pga. orördheten. 
Osäkerhet i bedömningen då inga rödlistade arter påträffats. 

Värdefulla strukturer och funktioner 
Död ved, orört, vitmossemattor 

Naturvårdsarter 

Typiska arter, signal- och indikatorarter  
Tranbär, svartfläckig glanssmygare (2008), skogsvitvinge? (osäker artbestämning, 2008) 
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Klass 3 – kommunalt naturvärde  
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 enligt SIS. 

5. Kulle norr om våtmarken 

Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden 
Norr om våtmarken ligger en bergknalle eller kulle med lövskog, främst klibbal, och ett 
gryt (förmodligen grävling). Runt om kullen är det avverkat. 

Området är viktigt övervintring för salamandrarna. 

Om en naturstig skulle löpa runt våtmarken är detta ett intressant inslag. 

 

Figur 9.  Objekt 5 ligger i bakgrunden, mellan våtmark och hygge. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 3 påtagligt naturvärde (påtagligt biotopvärde och visst artvärde) genom sin viktiga 
biotop, fuktlövskog och sitt viktiga läge vid våtmarken. 

Värdefulla strukturer och funktioner 
Lövträd, grävlingsgryt. 

Naturvårdsarter 

Arter listade i Artskyddsförordningen och internationella direktiv 
Törnskata häckade intill med observationer av flygga ungar. Törnskatan omfattas av 
Fågeldirektivet.  

Typiska arter, signal- och indikatorarter  
Klibbal, grävling 
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7, 10 och 12. Äldre hällmarkstallskog på höjderna  
Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden 
På de högsta höjderna med mest berg i dagen återfinns också de äldsta 
hällmarkstallskogarna med högre naturvärden. Dessa delar har inte avverkats, eftersom 
de är impediment. Område 12 har högst värde. Här förekommer flest gamla tallar. På 
nordsidan finns även en intressant lodyta som kan utgöra viktigt substrat för mossor.  

Dessa tre objekt med hällmarkstallskog som fått högst värde bedöms utgöra viktiga 
inslag i planområdet som lämnas orörda och nyttjas som mötesplatser och för rekreation 
nära bostäder. 

 

Figur 10.  Gamla senvuxna tallar i objekt 12. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 3, påtagligt naturvärde (Påtagligt biotopvärde och visst artvärde). Värdena är främst 
knutna till gammal tall. 

Värdefulla strukturer och funktioner 
Gamla senvuxna tallar med pansarbark och grova grenar. 
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Figur 11.  Tall med utvecklad pansarbark i objekt 12 

Naturvårdsarter 

Rödlistade arter 
Tallticka (NT) 

Typiska arter, signal- och indikatorarter  
Tofsmes. 

Klass 4 – lokalt naturvärde  
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4, enligt SIS. 

8, 9, 11, 13. Hällmarkstallskog  

Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden 
Även dessa objekt består främst av hällmarkstallskog, men här förekommer inte lika 
gamla träd och lika många strukturer som områden i klass 3. Objekten känns mer 
påverkade av skogsbruket runt om, men har ändå kvar värden och potential. 

Även dessa objekt bör till stor del bevaras, men inte nödvändigtvis i sin helhet överallt. 
En hänsyn kan tas genom att bevara träd mellan hus t.ex. Detta gäller inte minst objekt 
13, som inte har utvecklat så höga naturvärden, men har en karaktär att bevara i 
gestaltning och utformning av bostadsområdet. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 4, visst naturvärde (Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.) Värdena främst knutna till 
naturligt uppkommen hällmarkstallskog med potential att bli gammal och utveckla höga naturvärden. 
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Värdefulla strukturer och funktioner 
Senvuxna tallar, hällmarker 

 

 
Figur 12.  Hällmarkstallskog i objekt 10, med utsikt ner över dalen och Miaren 
 

 

Figur 13.  Objekt 13 består av en trädklädd bergtunga ut mot golfbanan. Tall dominerar och 
enbuskar minner om tidigare betesmark. En planerad bebyggelse kan ta till vara dessa förutsättningar genom att 
spara träd i kanter och mellan hus t.ex. 
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14. Stora lövträd 
Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden  
Väster om vägen står ett antal grova aspar med stor potential. Fältskiktet är igenväxt 
med sly och buskar.  

Naturvärdesbedömning 
Klass 4, visst naturvärde (visst biotopvärde och obetydligt artvärde) genom sina grova 
aspar, vilka lämpar sig som boträd åt fåglar och substrat för kryptogamer m.m. 

 

Figur 14.  Grov asp med bohål i kanten av område 12. 

1. Strandskog 
Lägesbeskrivning och kort beskrivning av naturförhållanden  
Väster om Miaren växer en strandskog med klibbal och en del björk. Objektet har inte 
hunnit utveckla stora naturvärden, men naturtypen kan komma att hysa goda miljöer för 
fåglar och mossor m.m. och objektet har potential.  

Det är för blött att bygga här. Om man vill göra stranden mer tillgänglig görs detta 
förmodligen bättre lite längre österut på nord- eller sydsidan av sjön. 

Naturvärdesbedömning 
Klass 4, visst naturvärde (visst biotopvärde och obetydligt artvärde) genom sitt rika 
lövinslag av asp och al där vissa aspar börjar bli grova. 
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Förslag på framtida skötsel av naturmark 
och främjande av rekreation 

• Återställ våtmark: Våtmarken, objekt 4, bevaras och stärks eventuellt genom 
att höja vattenytan, något som nu skett naturligt genom bäverdämme. Detta för 
att skapa en större vattenspegel och förbättra förutsättningar för groddjur. 

• Fiskhinder i bäcken: Fisk bör hindras från att komma upp till våtmarken 
(riskerar äta upp salamander) 

• Naturstig: En naturstig med spänger kan med fördel dras runt våtmarken och 
genom nyckelbiotopen. 

• Utsiktsplats på hällmarker: Utsiktspunkter och mötesplatser kan anordnas på 
höjder med hällmarkstallskog utan att skada tallarna. 

• Gallra fram stora träd: Grova aspar kan gallras fram i norr och väster (ej i 
nyckelbiotopen) 

• Badsjö: Miaren kan göras tillgänglig och eventuellt främja möjligheter till bad, 
om så är lämpligt. 
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Bilaga 1 

Lagstiftning kring artskyddsförordningen 
För arter som är skyddade enligt 6 § artskyddsförordningen kan dispens ges enligt 15 § 
där det står följande:  
”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser 
länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde.”  

För arter som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen kan dispens ges enligt 14 § 
där det står följande:  
”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser 
länet eller en del av länet. En dispens får ges endast om  

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,  

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos 
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och  

3. dispensen behövs 
a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter,  

b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan 
egendom,  

c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 
överskuggande allmänintresse, 

d) för forsknings- eller utbildningsändamål,  

e) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart 
eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller 

f) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning  

tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd.”  

En förutsättning för dispens är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att 
dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Båda dessa kriterier måste alltså vara 
uppfyllda för att dispens ska kunna ges för arter som är skyddade enligt 4 § 
artskyddsförordningen. För arter som är skyddade enligt 4 § måste dessutom något av 
ändamålen listade i 3 a – f uppfyllas för att dispens ska kunna ges.  

I dispensansökan ska det anges vad som ska göras, var, hur och när det ska göras samt 
varför åtgärden behöver utföras.  

 

 

 


