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1 INLEDNING 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholms stad, utfört en 

naturvärdesinventering i ett område inför ny detaljplan vid Slättgårdsvägen i Mälarhöjden i 

södra Stockholm. En fältinventering genomfördes den 29:e och 30:e april 2020 av Emelie 

Waldén och Tove von Euler.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden 

i landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma 

vilka naturvärden dessa områden har. Den betydelse som skogsområden i 

inventeringsområdet har för andra värden som rekreation eller skydd mot luftföroreningar 

eller buller, ligger utanför denna inventering. Identifierade områden och sammanställning av 

befintlig information redovisas i rapporten. I rapporten ingår även en kartering av områden 

eller objekt som omfattas av generellt biotopskydd.  

Denna rapport innehåller bedömningar och rekommendationer ur naturhänseende. Det är 

viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen inte är några ställningstaganden 

beträffande utredningsområdets lämplighet för en exploatering.  

1.1 OMRÅDESAVGRÄNSNING 

Naturvärdesinventeringen har avgränsats geografiskt och angränsar till Slättgårdsvägen i 

öster, Sporrgränd i norr och Hälleskåran i väster (se Figur 1). Berört område är höglänt, 

mycket kuperat och utgörs bland annat av bland- och barrskogsmiljöer i branter och på 

hällmark. Den södra delen av inventeringsområdet korsar berört grönområde väster om 

Slättgårdsvägen fram till Gillegatan. Ett ytterligare mindre område i den sydligaste delen av 

inventeringsområdet är beläget öster om Slättgårdsvägen och norr om Olsmässgatan.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet vid Slättgårdsvägen. Tätortskartan tillhandahållen av Stockholms 
stads öppna geodata (https://open.stockholm.se/oppna-data/geodata/). 
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1.2 METODIK OCH OMFATTNING 

Inventeringen har utgått från metoden beskriven i SIS standard (SIS 199000:2014a och b) 

med följande tillägg: Klass 4 (visst naturvärde), Generellt biotopskydd, Värdeelement och 

Detaljerad redovisning av artförekomst. Utöver detta noterades även förekomst av särskilt 

skyddsvärda träd och andra naturvärdesträd inom inventeringsområdet. 

Naturvärdesklassningen i denna rapport grundar sig på befintlig information och bedömning 

utifrån fältbesök. Vid inventeringen användes handhållen GPS, varpå viss felmarginal (5–10 

m) i geografisk position kan förekomma. Metodiken som använts beskrivs mer ingående i 

Bilaga 1. 

Tätortskarta samt ortofoto från 2015 som används i kartfigurer är tillhandahållna av 

Stockholms stads öppna geodata (https://open.stockholm.se/oppna-data/geodata/).   

Naturinventeringen och naturvärdesbedömningen omfattade: 

• Inventering av befintlig information om naturmiljö rörande riksintressen, skyddade 

områden (Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskydd, fågelskyddsområden, 

vattenskyddsområden), områden utpekade av Skogsstyrelsen (såsom 

nyckelbiotoper), karterade områden viktiga för grön infrastruktur, samt 

inrapporterade naturvårdsarter i området. Denna information har hämtats in från 

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Skogsstyrelsen, ArtDatabanken 

och Stockholms stad. 

 

• En naturvärdesinventering i fält med detaljeringsgrad detalj (genomförd 29:e – 30:e 

april 2020). Inventeringen inkluderade systematisk naturvärdesbedömning samt 

klassificering av områden med avseende på naturvärden som identifierats vid 

fältbesöket. I uppdraget kartlades även påträffade naturvårdsarter, värdeelement, 

grova eller på annat sätt särskilt skyddsvärda träd, samt eventuella objekt som 

omfattas av generellt biotopskydd inom området. 

 

• Levande och döende träd med en diameter ≥40 cm uppmätt i brösthöjd (DBH) 

identifierades, mättes och markerades med geografisk position. Definitionen av grovt 

träd är baserat på art och geografisk förekomst i enlighet Skogsstyrelsens Handbok 

för inventering av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, 2014, sid. 36). Mycket gamla träd 

(tall, gran och ek som är äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år) klassas 

som Särskilt skyddsvärda träd (Naturvårdsverket, 2004). Även jätteträd (≥100 cm 

DBH) och grova hålträd (≥40 cm DBH) klassas som särskild skyddsvärda. I 

dagsläget saknas information om trädens exakta ålder, men deras ålder har 

uppskattats okulärt. 
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2 RESULTAT 

2.1 BEFINTLIGT UNDERLAG 

2.1.1 Skyddade områden 

Hela utredningsområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde (Figur 2). I övrigt 

omfattas det inte av något formellt skydd i form av exempelvis naturreservat, 

biotopskyddsområde, fågelskyddsområde, Natura 2000-område eller riksintresse för 

naturvård eller friluftsliv. Ca 1 km väster om utredningsområdet finns Sätraskogens 

naturreservat som även ingår i Bornsjökilen (se avsnitt 2.1.3). Sätraskogen är ett kommunalt 

naturreservat som bildades år 2006 (Diarienummer 304-1736/2006). Reservatet är 256,6 

hektar och omfattar även vattenmiljöer. Området utgör ett tätortsnära grönområde värdefullt 

för friluftsliv och rekreation. 

 

Figur 2. Geografisk lokalisering av skyddade områden i anslutning till utredningsområdet samt Stockholms regionala 
gröna kilar. 

2.1.2 Inventeringar av Skogsstyrelsen 

Vid sökning i Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor (genomförd 2020-04-17) påträffades 

inga registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde inom det inventerade 

utredningsområdet. Det fanns heller inga registrerade områden med biotopskydd, 

naturvårdsavtal eller sumpskogar. 

2.1.3 Grön infrastruktur och befintliga landskapsanalyser 

Stockholms läns gröna kilar (RUFS) 

I RUFS 2050 (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) har Länsstyrelsen i 

Stockholm pekat ut regionala gröna kilar. Gröna kilar är tätortsnära regional grönstruktur 

bestående av kilområden och gröna värdekärnor. Gröna värdekärnor är områden som 
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innehåller flera värden för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv. Den av Stockholmsregionens 

gröna kilar som ligger närmast utredningsområdet är Bornsjökilen, där delar av det 

närliggande naturreservatet Sätraskogen ingår som en värdekärna, se Figur 2. 

Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) 

Stockholms stad har kompletterat de regionala gröna kilarna år 2014 genom att peka ut så 

kallade ESBO-områden; ekologiskt särskilt betydelsefulla områden, se Figur 3. Det är grön 

infrastruktur med områden som har särskilt viktiga funktioner för växt- och djurlivet och som 

därmed starkt påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald i Stockholm stad. Ett sådant 

område kan vara särskilt rikt på arter men det kan också vara ett artfattigare område vars 

strategiska läge i landskapet gör det särskilt viktigt ur ekologisk synvinkel. 

ESBO-områden har ekologiska funktioner som är avgörande för ett långsiktigt bevarande och 

stärkande av stadens biologiska mångfald. 

Beroende på huvudfunktion har ESBO-områdena har delats in i:  

1. Ekologiskt särskilt betydelsefullt kärnområde  

2. Ekologiskt särskilt betydelsefull livsmiljö för skyddsvärda arter (utöver kärnområden) 

3. Ekologiskt särskilt betydelsefull spridningszon 

Närmsta ESBO-område finns inom och i området kring Sätraskogen (kärnområde med 

tillhörande spridningszon). 

 

Figur 3. Utredningsområde och närliggande ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) i Stockholms län. 

Regional grön infrastruktur i Stockholms län 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har Ekologigruppen och Metria tagit fram underlag 

till en regional handlingsplan för grön infrastruktur (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2019). 

Genom nätverksanalys identifierades värdekärnor och spridningszoner/-korridorer för 
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organismer knutna dels till ädellövträd och ädellövskog (skalbaggar), dels gammal barr- och 

blandskog (tofsmes).  

För barrskog har ett område i norra delen av utredningsområdet identifierats utifrån Metrias 

storskogskartering (skog 80 år - 149 år och/eller ej tillväxande skog, grön yta i Figur 4), dock 

är detta inte ett av de mest viktiga områdena för spridning enligt analysen. Svagare 

spridningskorridorer för ädellövskogsarter och barrskogslevande organismer korsar området 

(se prickade linjer i Figur 4 och Figur 5).  

Viktigt att poängtera är att nätverksanalyserna är baserade på relativt grova underlagsdata 

(bl.a. tillgängliga marktäckedata). Mer detaljerad information skulle kunna förändra 

identifierade spridningssamband på detaljnivå. Vidare kan även andra arter knutna till dessa 

habitat ha lägre eller högre krav på livsmiljöerna och spridningsavstånden än vad 

nätverksanalyserna delger. Analyserna kan dock indikera var spridningssamband kan tänkas 

finnas och var konnektivitet kan stärkas. 

 

Figur 4. Värdekärnor för spridning (ytobjekt i olika färg baserat bl.a. på underlagsdata) och spridningskorridorer 
(linjer) barrskog utpekade i Regional grön infrastruktur i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2019) i 
förhållande till utredningsområdet. Grönmarkerade ytor visar ytor från Metrias storskogskartering (skog 80 år - 149 
år och/eller ej tillväxande skog). 
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Figur 5. Värdekärnor (röda punktobjekt samt ytobjekt i olika färg baserat bl.a. på underlagsdata) och 
spridningskorridorer (linjer) utpekade i Regional grön infrastruktur i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
2019) i förhållande till utredningsområdet. De rödmarkerade ytorna härstammar från Lst Skyddsvärda träd och 
orangemarkerade ytor visar underlag från Nyckelbiotopsinventeringen, Natura2000 och KNAS1 

 

Habitatnätverken 

Habitatnätverken togs fram för Stockholms stad år 2007 för att kartlägga stadens ekologiska 

infrastruktur. I Stockholms stad har habitatnätverk tagits fram för fokusartgrupperna groddjur, 

barrskogsarter och eklevande insekter. I nätverksanalyserna har specifika arter analyserats; 

vanlig padda, tofsmes samt vedlevande insekter knutna till rikmulmsekar. Ett habitatnätverk 

är ett område där den studerade artgruppens habitat finns i tillräcklig mängd eller kvalitet för 

att fylla viktiga funktioner i livscykeln. Habitatnätverken utgår även från länkarna mellan 

dessa livsmiljöer och arternas spridningsförmåga. Sedan år 2007 kan dock 

grundförutsättningarna för dessa nätverk ha förändrats, främst p.g.a. exploatering. Därmed 

kan betydelsen av kvarvarande livsmiljöområden och spridningssamband ha ökat eller 

minskat i värde. 

Området gränsar till habitatnätverket för eklevande insekter, samt till nätverket för 

barrskogslevande fåglar (se Figur 6 och Figur 7). 

 

                                                      
1 Kontinuerlig Naturtypskartering Av Skyddade områden, Naturvårdsverket 
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Figur 6. Utredningsområdet i förhållande till Habitatnätverket för eklevande insekter. 

 

 

Figur 7. Utredningsområdet i förhållande till Habitatnätverket för barrskogsfåglar. Ortofoto från 2015 tillhandahållet 
av Stockholms stads öppna geodata (https://open.stockholm.se/oppna-data/geodata/). 
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2.1.4 Tidigare inrapporterade naturvårdsarter 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, 

typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar att ett område har högt 

naturvärde eller i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. För mer 

information om naturvårdsarter, se Bilaga 1. 

En sökning av naturvårdsarter genomfördes i Analysportalen (där Artportalen ingår) 2020-04-

20 för rapporteringsperioden 1995–2020 inom utredningsområdet samt inom angränsande 

område (200 m utanför utredningsområdet). Detta kompletterades med en beställning av 

skyddsklassade data från Artportalen 2020-04-22.  

Inom utredningsområdet saknas inrapporterade fynd av naturvårdsarter. I det angränsande 

området finns inom denna period 155 rapporterade observationer av 37 naturvårdsarter. Av 

dessa är 28 rödlistade; två med status EN (starkt hotad), tio med status VU (sårbar), 16 arter 

med status NT (nära hotad). De hotade arterna utgörs av en kärlväxt (status EN), 26 fåglar 

(en art status EN, tio arter status VU, 15 arter status NT) och en svamp (status NT). Övriga 

åtta icke rödlistade arter är fågelarter upptagna i Fågeldirektivet.  

Skyddsklassade artfynd av två arter finns inrapporterade inom utredningsområdet. Dock 

anges att dessa fynd är belägna mer än 1 km från rapporteringspunkterna, varpå den 

faktiska geografiska positionen för dessa fynd med största sannolikhet ligger utanför 

utredningsområdet och dess närområde. I närområdet finns dock även andra 

skyddsklassade fynd inrapporterade med mer korrekt angivna geografiska positioner, dock 

med 2 kilometers felmarginal. Det rör sig om fynd av häckande rovfågel (lyckad häckning två 

år i rad), samt läte från rödlistad (VU) skyddsklassad rovfågel. Vissa andra skyddsklassade 

fynd i närområdet kan avfärdas då beskrivning av geografisk position jämfört med den 

geografiska punkten som angetts inte stämmer överens. För mer detaljerad info om artfynd 

samt geografisk lokalisering av icke skyddsklassade data, se Bilaga 2. 

2.1.5 Tidigare inrapporterade värdefulla träd och trädmiljöer 

Större delen av utredningsområdet ingår i två större områden utpekade som skyddsvärda 

trädmiljöer av Länsstyrelsen i Stockholm (Stockholms läns web-GIS). Dock finns inget av 

Länsstyrelsen utpekat skyddsvärt träd inom utredningsområdet (Figur 8).  

I Stockholms stads ekdatabas (Miljöförvaltningen, uppdaterad 2017) har bl.a. värdefulla 

jätteekar och ekområden karterats. I utredningsområdet finns ett utpekat ekområde (Figur 8). 

Området har karterats och tolkats via IR-flygbild och bedöms inte enligt databasen ha grova 

ekar, men senvuxna ekar kan förekomma. Området bedöms vara i behov av slyröjning inom 

tio år för att gynna solbelysning på senvuxna ekar. 

 

 

 

 



 
 

 

 
10301988 •  NVI Slättgårdsvägen  | 13   

 

Figur 8. Skyddsvärda träd och trädmiljöer utpekade av Länsstyrelsen i Stockholms län, samt identifierade 
ekområden och värdefulla ekar karterade av Miljöförvaltningen i Stockholm stad år 2017. 

 

2.2 FÄLTINVENTERING 

Resultatet av naturvärdesinventeringen i fält redovisas nedan i fyra avsnitt:  

• Naturvärdesobjekt (22 stycken) 

• Landskapsobjekt (1 stycken) 

• Fynd av naturvårdsarter (26 fynd) 

• Värdefulla träd och värdeelement (136 resp. 64 stycken) 

Viktigt att notera är att individer av värdefulla träd även kan förekomma som naturvårdsart. 

Resultatet redovisas också på kartor. Naturvärdesobjektens naturvärdesklass och 

geografiska läge redovisas i Figur 9 tillsammans med identifierat landskapsobjekt. 

Naturvärdesobjekten beskrivs i detalj i Bilaga 2. Samtliga fynd av naturvårdsarter som 

registrerats för perioden år 2000–2020 och fynd observerade i fält redovisas mer i detalj i 

Bilaga 2. Skyddsklassade fynd redovisas dock ej i detalj. I Bilaga 2 återfinns även data om 

de värdefulla träden och värdeelementen samt deras geografiska läge. 

Områdesbeskrivning 

Det inventerade området är beläget mycket högt i terrängen i jämförelse med 

omkringliggande villaområden och utgör ”höjden” i Mälarhöjden. Området är den enda större 

sammanhängande naturmarken i närområdet och består främst av kuperad, blockig och 

brant ädellöv- respektive hällmarkstallskog med gott om senvuxna träd. I dessa flerskiktade 

skogsområden finns påtagligt med död ved i olika dimensioner och rikligt med spridda 

hålträd. Naturvårdsarter är spridda i hela området, som även bedöms vara värdefullt både 

som livsmiljö och som spridningsområde för många arter knutna till skog och äldre träd (t.ex. 

ek- och tallevande organismer, samt fåglar och sannolikt fladdermöss). Det finns även 
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mindre ytor som är mer plana och gräsbevuxna. Längs med villaområdena finns lämnat 

trädgårdsavfall samt trädgårdsrymlingar (t.ex. fingerborgsblomma). 

Utöver identifierade naturvärdesobjekt som beskrivs nedan, inventerades även tre mindre 

områden som inte bedömdes uppnå kriterierna för att naturvärdesklassas och därmed ej 

redovisas i detalj: 

- Längst i söder: Öppen intensivskött gräsmatta med inslag av mindre buskage (snöbär, 

skogstry och ros), samt spridda träd med naturvärde. 

- Mellan naturvärdesobjekt 6, 7 och 8: Gräsyta med stor måbärsbuske. Enstaka större lönn 

och tall med naturvärde. Örtskikt som gynnas av näringsrika förhållanden. 

- Öster om naturvärdesobjekt 15: Nyligen ditlagda fyllnadsmassor med sommargyllen, kirskål 

och nysått gräs. 

Observera att enskilda träd inom dessa områden har identifierats som träd med naturvärde. 

2.2.1 Naturvärdesobjekt 

Sammanlagt identifierades 22 naturvärdesobjekt i området; ett med naturvärdesklass Högt 

naturvärde, 13 med Påtagligt naturvärde och åtta med Visst naturvärde (se Figur 9 och 

Tabell 1).  

 

Figur 9. Identifierade naturvärdesobjekt och landskapsobjekt i utredningsområdet Slättgårdsvägen i Mälarhöjden, 
Stockholm.  

 

Tabell 1. Identifierade naturvärdesobjekt. För numrering, se Figur 9. För mer information om objekten, se Bilaga 2. 

Objekts-

nummer 

Biotop Naturvärdesklass 

1 Lövskogsbrynmiljö Visst naturvärde 

2 Örtrik gräsmatta Visst naturvärde 

3 Blockig ädellövskog Visst naturvärde  
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Forts. 

Objekts-

nummer Biotop Naturvärdesklass 

4 Slyröjd triviallövdunge Visst naturvärde  

5 Ädellövträdsdunge Påtagligt naturvärde 

6 Blockrik blandskogsbrant Påtagligt naturvärde  

7 Lövskogsbryn Visst naturvärde  

8 Slyröjd blandskogsdunge Visst naturvärde  

9 Parkyta med större ekar Visst naturvärde 

10 Ekskogsbrant Påtagligt naturvärde  

11 Kuperad hällmarkstallskog Påtagligt naturvärde 

12 Bergsbrant Visst naturvärde  

13 Blockig eklundmiljö Påtagligt naturvärde  

14 Brant blandskogsbryn Påtagligt naturvärde  

15 Ädellövblandskog i brant Påtagligt naturvärde  

16 Glänta inom hällmark Påtagligt naturvärde  

17 Ek och tallhällmark Påtagligt naturvärde 

18 Busktätt ädellövskogsbryn Påtagligt naturvärde 

19 Blockrik ekhällmarksskog Påtagligt naturvärde  

20 Ädellövträdslund Påtagligt naturvärde  

21 Hällmarkstallskog Högt naturvärde 

22 Brant ädellövblandskog Påtagligt naturvärde  

 

2.2.2 Landskapsobjekt 

Ett större sammanhängande landskapsobjekt identifierades, där större delen av 

inventeringsområdet ingår. Landskapsobjektet utgör en variationsrik miljö där många olika 

slags biotoper ingår; höglänt hällmark med gammal tall och ek, blandlövskog, ädellövskog, 

gläntor och mer slutna lövmiljöer. Större delen av objektet är högt beläget i terrängen eller i 

branta sluttningar vilket gör området mer ostört från såväl människor som trafik, vilket skapar 

förutsättningar för mer känsliga arter. Det är rikligt med bohålsträd, död ved samt block med 

håligheter, vilket sammanlagt ger förutsättningar för en hög artdiversitet. Landskapsobjektet 

bedöms ha värde för djur (t.ex. fåglar och däggdjur), växter, lavar och svampar, där rörliga 

arter kan tänkas gynnas av närheten till Mälaren och Sätraskogens naturreservat.  

Landskapsobjektet har högt värde som enda större sammanhängande naturmark i 

närområdet. I omgivningarna kring objektet består den obebyggda miljön främst av 

fragmenterade och relativt otillgängliga trädgårdsmiljöer. Därmed kan objektet ha högt värde 

även för spridning av skogslevande arter (främst knutna till ek och tall) till intilliggande 

naturområden. Det finns t.ex. mindre hällmarksområden i närliggande landskap som kan 

vara beroende av artspridning från detta objekt.  
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2.2.3 Fynd av naturvårdsarter  

Vid fältinventeringen påträffades 26 fynd av elva naturvårdsarter (se Tabell 2). Av dessa är 

fyra arter fridlysta samt rödlistade, två arter fridlysta och tre arter rödlistade. Fynden är 

spridda inom hela inventeringsområdet (Figur 10) och presenteras även tillsammans med 

rapporterade fynd från Artportalen i Bilaga 2. 

Med tanke på den rikliga mängden lämpliga boträd (t.ex. hålträd samt tallar med lämplig 

kronstruktur) kan det förekomma ytterligare fridlysta djurarter, såsom fåglar och fladdermöss, 

som reproducerar sig i området men inte observerades vid inventeringstillfällena. 

Säsongsberoende arter, t.ex. svampar vars fruktkroppar återfinns på hösten, kunde av 

naturliga skäl ej heller identifieras vid fältbesöken. 

 

 

Figur 10. Geografisk lokalisering av naturvårdsarter inrapporterade till Analysportalen/Artportalen i sökområdet för 
perioden 1995–2020, samt observerade naturvårdsarter inom utredningsområdet från fältbesök 2020-04-29 – 2020-
04-30. Observera att observationspunkten/ fågellokalen ”Mälarhöjden” från Artportalen ej visar observationernas 
exakta position, utan omfattar ett större område där även utredningsområdet ingår. 

 

Tabell 2. Observationer av naturvårdsarter vid fältbesöken. 

Art Naturvärdes- 

objekt 

Typ av naturvårdsart Kommentar 

Ask (Fraxinus 

excelsior) 

3, 16, 22. Rödlistad (EN) Fyra uppvuxna träd. Se 

även värdefulla träd. 

Blåsippa (Hepatica 

nobilis) 

15 Fridlyst (8–9§§), 

Skogsstyrelsens signalart 

Flera ex. 

Gullviva (Primula 

veris) 

2 Fridlyst (9§) Är även indikatorart för 

hävdade marker 

(TUVA). 



 
 

 

 
10301988 •  NVI Slättgårdsvägen  | 17   

Forts.  

Art 

Naturvärdes- 

objekt Typ av naturvårdsart Kommentar 

Gulsippa (Anemone 

ranunculoides) 
7 Skogsstyrelsens signalart 

Är även typart för 

näringsrik ekskog. 

Växer i slänten på flera 

ställen. 

Grovticka (Phaeolus 

schweinitzii) 
6 Skogsstyrelsens signalart Äldre exemplar vid tall. 

Tallticka 

(Porodaedalea pini) 
20, 21 

Rödlistad (NT), 

Skogsstyrelsens signalart 

På klena senvuxna 

tallar. Se även 

värdefulla träd. 

Reliktbock 

(Nothorhina 

muricata) 

21 
Rödlistad (NT), 

Skogsstyrelsens signalart 

Gnagspår på flera äldre 

tallar. 

Björktrast (Turdus 

pilaris) 
3, 10, 21 

Rödlistad (NT), Fridlyst 

(4§), Fågeldirektivet (bil. 2), 

Bernkonventionen (bil. 3) 

Häckande (med unge) i 

obj. 21, födosökande 

och varnande 

Fiskmås (Larus 

canus) 
21 

Rödlistad (NT), Fridlyst 

(4§), Fågeldirektivet (bil. 1) 
Tre överflygande, läte. 

Spillkråka 

(Dryocopus martius)  
21 

Rödlistad (NT), Fridlyst 

(4§), Fågeldirektivet (bil. 1), 

Bernkonventionen (bil. 2) 

Flertal födosökspår 

(både färska och äldre). 

Stare (Sturnus 

vulgaris) 
15 

Rödlistad (VU), Fridlyst 

(4§) 
I bohålsträd. 

 

 

Figur 11. Lämpliga boträd i området; hålträd till vänster i bild och fågelbo i stamklyka till höger i bild. 

2.2.4 Värdefulla träd och värdeelement 

Sammanlagt identifierades 136 levande träd med naturvärde i inventerat område (se Tabell 

3, Figur 13 och Bilaga 2). Diameter i brösthöjd (DBH) mättes på de träd som var tillgängliga. 

Som särskilt skyddsvärda träd klassas jätteträd (≥100 cm dbh), grova hålträd (≥40 cm dbh) 

samt mycket gamla träd (tall, gran och ek som är äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 
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140 år) (Naturvårdsverket, 2004). Då information om trädens exakta ålder i dagsläget 

saknas, har deras ålder uppskattats okulärt; för en exakt åldersbestämning rekommenderas 

provborrning av ett antal representativa individer i området. Träd som enligt Skogsstyrelsen 

klassas som grova (Skogsstyrelsen, 2014), skulle eventuellt kunna utgöra särskilt 

skyddsvärda träd då grövre träd ofta även är gamla. Vid sämre markförutsättningar, som i 

större delen av detta utredningsområde, växer träden dock långsammare, varpå även 

senvuxna och klenare träd kan vara mycket gamla. Ek och tall som klassas som efterföljare 

har också bedömts eventuellt utgöra särskilt skyddsvärda träd. Sammanlagt 62 träd 

bedömdes utgöra eller eventuellt utgöra särskilt skyddsvärda träd. 

Rödlistade arter och spår efter rödlistade arter identifierades på flera träd. Därutöver 

identifierades 15 träd med bohål (vissa med flera bohål i samma träd), varav ett med 

häckande stare (rödlistad och fridlyst art). Sju träd hade risbon och fem tallar bedömdes ha 

lämplig kronstruktur för rovfågelbon. 

I inventeringsområdet identifierades även 56 värdeelement i form av stående och liggande 

död ved (torraka respektive låga). Av dessa utgjorde sex stående torrakor även bohålsträd. 

Ett av de döda träden (V24) klassas även som övrigt skyddsvärt träd enligt 

Naturvårdsverkets vägledning om särskilt skyddsvärda träd. Värdeelement i form av 

blockområden identifierades i åtta områden av varierande storlek. 

 

 

Figur 12. Exempel på identifierade värdeelement i utredningsområdet. Till vänster i bild en äldre torraka (stående 
dött träd) av tall i naturvärdesobjekt 21. Till höger i bild förstorad del av blockområde med håligheter lämpliga som 
boplatser till mindre djur. 

 

Förekomst av naturvärdesträd och värdeelement redovisas översiktligt i Tabell 3 och Tabell 4 

samt med geografisk position i Figur 13. Mer detaljerade data över dessa objekt och deras 

geografiska position återfinns i Bilaga 2. 
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Tabell 3. Observationer av träd med naturvärde i inventerat område. Med eventuellt särskilt skyddsvärda träd avses 
träd som klassats som grova enl. Skogsstyrelsen, eller träd som ålderbestämts okulärt. Se även Bilaga 2. 

Art Antal Varav 

grova träd 

Varav 

hålträd 

Varav särskilt skyddsvärda träd 

(+eventuellt) 

Ask 3 -  (rödlistad art) 

Asp 8 2 8 6 (+1) 

Ek 53 3 2 3 (+26) 

Gran 6 -   

Hassel 7 -   

Tall 45 - 2 2 (+15) 

Vårtbjörk 14 6 3 2 (+7) 

 

 

Tabell 4. Observationer av värdeelement i utredningsområdet. Se även Bilaga 2. 

Typ Antal Kommentar 

Låga 12  

Torraka 36 

Varav två med tillhörande låga. 

Varav sex med lämpliga bohål samt fyra med mulm och 

födosökspår efter spillkråka (rödlistad NT). 

Varav ett övrigt skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets 

vägledning. 

Högstubbe och 

stubbe 
3  

Rotvälta/vindfälle 4  

Faunadepå 3 Solbelysta lägen. 

Blockområde 8  
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3 SAMLAD BEDÖMNING OCH 
REKOMMENDATIONER 

3.1 SAMLAD BEDÖMNING 

Naturmarken inom inventerat område bedöms sammantaget inneha påtagligt till högt 

naturvärde. Sammanlagt identifierades 22 naturvärdesobjekt; ett med naturvärdesklass Högt 

naturvärde, 13 med Påtagligt naturvärde och åtta med Visst naturvärde. För mer information 

om innebörden av respektive naturvärdesklass, se Bilaga 1. 

Vid fältbesöket noterades ett flertal naturvårdsarter, inklusive fridlysta och rödlistade arter, 

spritt i hela området. Det finns även ett stort antal fynd av rödlistade och/eller fridlysta 

fågelarter upptagna i Fågeldirektivet inrapporterade till Artportalen (se Bilaga 2), inklusive 

skyddsklassade data. 

Större delen av området ingår i ett identifierat landskapsobjekt. Inom hela landskapsobjektet 

finns förutsättningar även för lite mer skygga arter att födosöka och reproducera sig. För 

fladdermöss kan t.ex. identifierade hålträd såväl som kyrkomiljön och intilliggande 

villaområden utgöra lämpliga koloni- och övervintringsplatser. Fladdermöss nyttjar flera olika 

boplatser under sin årscykel där t.ex. vissa arter kan byta viloplats dagligen, varpå ett flertal 

lämpliga boplatser för vila, koloni och övervintring är nödvändiga för att fladdermöss ska 

trivas. Landskapsobjektets funktion som sammanhängande livsmiljö och spridningslänk (se 

även avsnitt 2.1.3) riskerar att tappa värde vid eventuell fragmentering eller uppbrytning i 

mindre områden.  

Figur 13. Identifierade särskilt skyddsvärda träd, träd som ev. utgör särskilt skyddsvärda träd 
samt övriga träd med naturvärde och värdeelement (död ved och blockområden) inom 
utredningsområdet. Se Bilaga 2 för detaljerade kartfigurer. 
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Vid naturvärdesinventeringen noterades 136 träd med naturvärde, varav 15 hålträd. Av 

dessa 136 träd bedömdes 13 träd som särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets 

definition. Utöver dessa 13 träd tillkommer 49 träd som eventuellt kan utgöra särskilt 

skyddsvärda träd. Med eventuellt särskilt skyddsvärda träd avses träd som klassats som 

grova enligt Skogsstyrelsen, eller träd som har åldersbestämts okulärt. De hålträd som 

noterades utgjordes framförallt av tall och grövre asp och björk. Även flera stående döda träd 

hade bohål (se värdeelement nedan). Dessa hålträd nyttjas ofta av hackspettar, men flera 

andra fågelarter och även fladdermöss kan bosätta sig här. Ett av de stående döda träden 

uppfyllde även kriterierna för övrigt skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets handledning. 

Avverkning av naturvärdesträd bör undvikas då dessa träd utgör potentiella livsmiljöer för 

många arter och även kan fungera som efterträdare till äldre träd. 

I stort sett hela utredningsområdet ingår även som skyddsvärd trädmiljö utpekad av 

Länsstyrelsen i Stockholms län (se avsnitt 2.1.5). Ekområdena inom utredningsområdet är 

även utpekade av Stockholms stads miljöförvaltning. Vidare ingår området i Stockholms 

regionala analys av grön infrastruktur som spridningskorridor för såväl ädellövskogsarter som 

för barrskogslevande organismer. I det fall nätverken skulle återanalyseras med 

kompletterande information från denna naturvärdesinventering (med avseende på värdefulla 

träd) kan de identifierade spridningssambanden i nätverksanalyserna potentiellt visa sig vara 

starkare.  

I området identifierades 64 värdeelement i form av lågor, torrakor, högstubbar, vindfällen och 

blockområden. Dessa förekommer spritt i området. I ett lägre parti nära vägen fanns även ett 

par anlagda faunadepåer. Förekomsten av värdeelement skapar möjliga livsmiljöer för t.ex. 

vedlevande insekter, fåglar, svampar, mossor och lavar och kan även utgöra skyddade 

miljöer för kräldjur och mindre däggdjur. Inom området har ett flertal naturvårdsarter inklusive 

fridlysta och rödlistade arter identifierats.  

Eventuella effekter av planerad eller pågående bebyggelse i närområdet och hur det kan 

påverka det inventerade områdets betydelse som livsmiljö och spridningsväg har ej bedömts 

i denna rapport. Noteras bör dock att även om enskilda naturvärdesobjekt undantas från 

exploatering kan deras naturvärde minska om intilliggande mark exploateras och 

förutsättningarna för arters spridning och livsmiljöns mikroklimat förändras. Exploatering i 

närområdet eller inom inventerat område kan även öka slitage på kvarvarande naturmark, i 

synnerhet den känsliga hällmarkens ytskikt, när fler människor och djur nyttjar en mindre yta 

naturmark. Kumulativa effekter bör därmed utredas vid eventuell exploatering. 

Utöver naturvärdena kan området även ha höga värden för rekreation, bullerdämpning, 

luftrening och andra ekosystemtjänster, men det bedöms inte i denna 

naturvärdesinventering. I och med att terrängen är kuperad och högt belägen sker t.ex. en 

naturlig bullerdämpning från omgivande trafikerade vägar, vilket även skulle kunna bidra till 

områdets värde för rekreation. 

3.2 REKOMMENDATIONER 

För att stärka naturvärdena i utredningsområdet kan naturvårdsåtgärder vara lämpliga att 

vidta. Exempel på möjliga åtgärder är avlägsnande av trädgårdsavfall för att för berörda 

områden låta marken återgå till naturmark. I de områden där värdeelement inte förekommer i 

lika stor mängd kan andelen död ved i olika nedbrytningsgrad ökas genom utplacering av 

död ved, sk faunadepåer. Viss friställning av ek och hassel (i viss mån även tall, framför allt i 

lägre belägna partier) kan i vissa områden vara lämpligt för att på sikt skapa grövre, 

vidkroniga, solbelysta träd (se Figur 14). Dock bör man säkerställa att detta inte påverkar 

t.ex. fladdermöss negativt. För att stärka områdets funktion som spridningsmiljö för 

eklevande arter kan även uppsättning av s.k. mulmholkar vara en möjlig åtgärd. Dessa kan 
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användas som komplement till hålträd men ej ersätta dessa (Nicklas Jansson, pers. 

kommunikation). 

 

 

Figur 14. Exempel på område där friställning av ek kan vara lämpligt. 

 

Vidare utredning och fördjupad artinventering av områdets betydelse för fladdermöss och 

fåglar rekommenderas i det fall exploatering skulle bli aktuellt. Beroende av resultatet från 

dem skulle naturvärdesklassningen eventuellt kunna höjas för flera av de identifierade 

naturvärdesobjekten. 

För fridlysta arter som omfattas av skydd enligt Artskyddsförordningen (2007:845) kan 

dispens från Länsstyrelsen komma att krävas för att genomföra åtgärder som riskerar att 

försämra artens bevarandestatus. För mer information om artskydd, se Bilaga 1. För tabell 

över observerade fridlysta arter (exkl. skyddsklassade artfynd), se Bilaga 2. 

Vid eventuell exploatering bör hänsyn tas till befintliga spridningsvägar för barrskogslevande 

och eklevande arter på landskapsskalan. Ur spridningshänseende bör om möjligt 

exploatering i de områden som bedömts ingå i landskapsobjektet undvikas. Det gäller 

framför allt avseende naturvärdesobjekt med högt och påtagligt värde, men även objekt med 

visst naturvärde i och med att de i och med sitt strategiska läge sannolikt bidrar till 

konnektivitet. Om exploatering ändå avses att genomföras, rekommenderas att en 

spridningsanalys görs med ett för- och efterscenario, för att analysera effekterna på 

spridningssambanden av planerad exploatering. Hänsyn kan utgöras främst av bibehållen 

grönstruktur, men i viss mån även förbättrad grönstruktur i en övergångszon mellan 

hårdgjord exploateringsyta och omkringliggande naturmark. Värden med mycket lång 

tillkomsttid (t.ex. gamla ädellövträd och tallar, samt högre skogliga värden) kan dock sällan 

återställas eller kompenseras för. 

Hänsyn bör tas till identifierade träd med naturvärde samt värdeelement vid eventuell 

exploatering. Detta inkluderar t.ex. särskilt skyddsvärda träd, grova träd (även döda), träd 
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med bohål, rödlistade arter, äldre senvuxna träd och ädellövträd (ek). Även träd som inte 

klassas som särskilt skyddsvärda kan vara viktiga som så kallade efterträdare, d.v.s. träd 

som med tiden kan få högre värde t.ex. för insekter, lavar, mossor, svampar och som 

framtida hålträd för fåglar och fladdermöss. På hällmarken och i branterna växer träden 

långsamt, varpå den långsamma återväxten vid avverkning bör tas i beaktning. Även naturligt 

förekommande blommande och bärande buskar bör lämnas där det är möjligt. Dessa bidrar 

till biologisk mångfald då de är viktiga för bl.a. insekter, lavar och småfåglar. I första hand bör 

avverkning eller annan negativ påverkan undvikas, men om det inte är möjligt bör man tillse 

att en så stor andel skyddsvärda träd och värdeelement som möjligt sparas på strategiska 

platser för att bibehålla konnektivitet, samt att negativ påverkan kompenseras för de fall 

negativ påverkan inte kan undvikas. 

Generellt ska all avverkning, beskärning och röjning ske med hänsyn till fåglars 

häckningssäsong. Det innebär att avverkning, beskärning och röjning bör undvikas under 

perioden mars till och med juni (Naturvårdsverket, 2004). Inför avverkning bör dock 

kompletterande fördjupade artinventeringar utesluta förekomst av känsliga fågel- och 

fladdermusarter. Om påverkan på fridlysta arter i området inte kan undvikas krävs dispens 

enligt 4§ Artskyddsförordningen (2007:845). Ifall det blir nödvändigt med avverkning av eller 

negativ påverkan på särskilt skyddsvärda träd krävs samråd med Länsstyrelsen enligt 12 

kap. 6§ Miljöbalken. 

Vid påverkan på skyddad naturmiljö eller arter som omfattas av lagskydd kan krav på 

kompensationsåtgärder ställas i enlighet med Miljöbalken och Artskyddsförordningen. 

Kommuner kan även nyttja olika former av frivillig kompensation för att minska negativa 

effekter på naturmiljö och ekosystemtjänster vid exploatering. Naturvårdsverket anser att 

”krav på kompensation särskilt bör övervägas […] i samband med intrång i områden med 

höga naturvärden, vid påverkan på den gröna infrastrukturen och viktiga ekosystemtjänster 

samt i samband med påverkan på områden med högt exploateringstryck.” (Naturvårdsverket, 

2016). I det fall inventerat område riskerar påverkan på livsmiljöer och grön infrastruktur till 

följd av exploatering rekommenderas att detta kompenseras för i lämplig omfattning. 

Förslagsvis bör detta ske med ett samlat grepp i området Mälarhöjden med omnejd för att 

säkerställa den ekologiska funktionen hos kvarvarande livsmiljöer samt viktiga regionala och 

lokala spridningssamband. Mer detaljerade rekommendationer vid eventuell exploatering 

föreslås specificeras av ekolog och landskapsarkitekt i samråd med kommunekolog under 

eventuellt framtagande av detaljplan.  
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


