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Översiktlig grönstrukturanalys Tavesta, Järna.
Planområde för del av Tavesta 1:248 m.fl.

Sammanfattning
Ekologigruppen har på uppdrag av Södertälje kommun genomfört en översiktlig
grönstrukturanalys av planområde för del av Tavesta 1:248 m.fl., Järna, Södertälje
kommun. Analysen visar på ekologiska landskapssamband och sätter undersökningsområdet i relation till omgivande landskap. Uppdraget har genomförts 2019 inför
kommande detaljplaneläggning av området för att kunna beakta ekologiska aspekter i
arbetet. Det aktuella området är ca fem hektar stort och utgörs främst av skogsmark,
gammal åkermark samt bebyggd mark.
Analysen bygger på befintliga nätverksanalyser av skog på regional skala samt på
nätverksanalys av strukturer viktiga för pollinering på kommunal skala. Området ingår
delvis i ett spridningsstråk för pollinerande insekter medan spridningssamband för äldre
barr- och blandskog samt ädellövskog saknas. Det kan dock inte uteslutas att det finns
viktiga samband på en lokal skala även för barrskogslevande och/eller andra arter.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Ekologigruppen har på uppdrag av Södertälje kommun genomfört en översiktlig
grönstrukturanalys av planområde för del av Tavesta 1:248 m.fl., Södertälje kommun.
Som underlag till analysen har naturvärdesinventering utförd hösten 2019 samt befintliga
spridningsanalyser använts. Utredningsområdets läge och avgränsning framgår av figur 1.
Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden
kopplade till grön infrastruktur. Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att
kunna beakta ekologiska aspekter i arbetet med detaljplan, samt eventuell
dispensansökan.

Figur 1. Utredningsområdets läge (blå rektangel). I den infällda bilden visas ett ortofoto över det
aktuella området (röd linje).

Metod
Analysen i den här rapporten utgår från befintligt underlag från tidigare
spridningsanalyser av barr- och blandskog samt ädellövskog på en regional skala
(Ekologigruppen, 2017), samt av pollinerande insekter (främst vildbin) på en kommunal
skala (Ekologigruppen, 2019).
En analys utförd på den lokala skalan skulle kunna komma att identifiera
spridningssamband och strukturer som är viktiga för arter knutna till platsen.
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Grön infrastruktur och ekologiska
spridningssamband
Ett landskapsperspektiv i planering & förvaltning
Grön infrastruktur
och ekologiska
spridningssamband
Organismers
spridningsmöjligheter
mellan en viss naturtyp.
Ett spridningssamband
bedöms finnas när
områden av liknande
naturtyp ligger inom ett
möjligt spridningsavstånd.
Begreppet konnektivitet
används ibland för att
beskriva ett fungerande
utbyte av arter mellan
områden spridda i
landskapet.
Motsatsen är
fragmentering, när ett
landskap och dess
naturtyper blir så
uppdelade, och
avstånden mellan
lämpliga livsmiljöer så
långa, att det påverkar
spridningen av arter.
Fragmenteringens
effekter på biologisk
mångfald finns beskriven i
rapporten Fragmenterat
landskap
(Jordbruksverket, 2005).
Spridningsförmågan är
olika för olika arter, och
till stora delar okänd för
många grupper. För de
flesta vanliga arter är
spridningsförmågan god,
medan den för arter som
specialiserat sig på en
specifik livsmiljö ofta kan
vara betydligt sämre.

För att kunna bevara biologisk mångfald också på längre sikt krävs att förvaltning och
planering av åtgärder sker på både landskapsnivå och en mer lokal nivå, eftersom många
arter påverkas av effekter på båda dessa skalor. För detta behövs underlag som möjliggör
analyser och strategiska ställningstaganden som baseras på hur föreslagna åtgärder
påverkar arter på flera geografiska skalor. Även ekosystemtjänster, som i grunden är
beroende av många olika organismgrupper och de processer som de medverkar till,
behöver på motsvarande sätt förvaltas på flera skalor över både tid och rum.
Ekologiska spridningssamband ger en bild av hur olika artgrupper potentiellt kan
utnyttja resurser och röra sig i landskapet. Spridningssambanden kan användas som
underlag för att ta hänsyn till naturtyper och arter knutna till dessa vid planering av t.ex.
infrastruktur och bebyggelse, men också för att rikta naturvårdsinsatser, restaurering av
habitat och kompensation till de ekologiskt sett mest lämpliga områdena. På detta sätt
kan spridningssamband bidra till en kostnadseffektiv naturvård. Spridningssambanden
behöver givetvis kompletteras med kunskap och information om enskilda habitats
kvalitet och lämplighet, och andra faktorer som inte går att inkludera i det underlag som
ligger till grund för en spridningsanalys. I den här kartläggningen har inga
spridningsanalyser genomförts utan kartläggningen bygger på underlag från andra
spridningsanalyser eller på kartlagda ekosystemtjänster inom utredningsområdet och
visar endast en förenklad bild av den gröna infrastrukturen över utredningsområdet.

Grön infrastruktur
Grön infrastruktur (GI) definieras som ett nätverk av naturmiljöer och andra ”gröna och
blå” ytor, strategiskt planerade och förvaltade för att leverera en rad ekologiska, sociala
och ekonomiska nyttor (dvs. ekosystemtjänster), inklusive att bidra till klimatanpassning.
GI är alltså mångfunktionell och sträcker sig över både stad och land, men har delvis
olika funktion på landsbygd och i städer.
På landsbygden ska GI både fungera som ett stöd för bevarande av hotad biologisk
mångfald genom att binda samman naturmiljöer till ett ekologiskt funktionellt nätverk,
och dessutom bidra med ekosystemtjänster t.ex. genom att skapa habitat för
nyttoorganismer inom jord- och skogsbruk eller ge plats för naturlig flödesreglering av
vattendrag. I städer består GI t.ex. av vegetation på mark, tak och bjälklag, gatuträd,
parker, odlingslotter, våtmarker och vattendrag. Denna infrastruktur planeras, anläggs
och förvaltas i hög utsträckning av olika aktörer och för olika syften, vilket riskerar att
sänka den totala nyttan som kan skapas eftersom fler syften kan konkurrera med
varandra. Här kan kunskap om ekosystemprocesser och konceptet ekosystemtjänster
bidra med förståelse kring begrepp som mångfunktionalitet, synergieffekter och
avvägningar mellan olika värden och funktioner.
När det gäller spridning av arter är sammanhängande naturområden särskilt viktiga för
att möjliggöra kontinuitet och ekologisk konnektivitet. För att bibehålla den biologiska
mångfalden på sikt krävs förutom goda livsmiljöer även att arters möjlighet att förflytta
sig till och mellan dessa livsmiljöer är god. Ett spridningssamband visar hur en viss
grupp av arter kan tänkas flytta sig i landskapet, beroende på var dess livsmiljö (habitat)
finns och hur lätt de har att röra sig genom olika typer av miljöer.
Den gröna infrastrukturen runt planområdet är främst kopplad till miljöer med
förutsättningar för pollinerande insekter som uppvisar sammanhängande strukturer
inom utredningsområdet samt kopplingar till områden runtomkring (figur 2).
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Figur 2. Kartan visar
tolkningen av
spridningsförusättningar med områden
som är strategiskt
särskilt viktiga för
den sammanhållna
gröna infrastrukturen
för pollinatörer samt
områden där
spridningssambande
n är svaga i Järna.
Planområdet är
beläget inom den
röda ovalen i
kartbilden.

Järna
Kartan visar på en tydlig koncentration av värdekärnor/källhabitat i de södra, och till viss del östra och västra delarna av området. Moraåns
värdekärna har flera spridningsstråk som kopplar ihop denna med Järna tätort. Denna värdekärna är på flera ställen sammanbunden med
den mer östligt belägna värdekärnan, men är också fragmenterad på grund av E4:an som löper i nordsydlig riktning genom området. Just
vid avfarten till Järna från E4:an syns en viktig stepping stone, d v s ett område som kan vara viktigt för arter vid förflyttning mellan
områden som utgör goda livsmiljöer i värdekärnorna. Området hyser trädbärande gräsmarker som binder samman mer östliga värdekärnor
med Järna tätort och mer sydvästligt belägna värdekärnor.
I den östra delen av tätorten finns en till synes väl sammankopplad grön infrastruktur med flera spridningstråk som tillsammans bildar ett
väl sammanbundet nätverk. I västra delarna är nätverket inte lika väl sammanbunden vilket beror på mer utspridda livsmiljöer samt ett
större sammanhängande industriområde i sydvästra delen av samhället.
Från Järna och norrut tycks spridningsförutsättningarna för pollinatörer vara sämre. Svaga samband syns längs med Tvetavägen som
löper mellan Södra Kallfors och Römora, samt längs stambanan norrut mellan Norrtuna och Gerstaberg. Längs med Tvetavägen syns
också ett område som fallit ut som viktig stepping stone för att binda samman livsmiljöer i södra delen av området med mer nordligt
belägna områden.
Tydliga barriärer i området är E4:an som löper i nord-sydlig riktning öster om Järna. Även områden med stor andel hårdgjordyta, såsom
industriområdet i sydvästra delarna av samhället utgör till viss del barriärer mellan tätorten och värdekärnor. Centralt i tätorten utgör det
breda spårområdet med tillhörande bullerstaket en barriär i nordsydlig riktning. En annan tydlig spridningsbarriär i landskapet är det
sammanhängande område med produktionsskog norr om Järna, som försvagar spridningsförutsättningarna mellan Södertälje och Järna.
(Ekologigruppen, 2019. Kunskapsunderlag till pollineringsplan för Södertälje kommun)
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Grön infrastruktur kring planområdet
Beskrivning av området
Planområdet domineras av skog i norr och av halvöppen gräsmark med buskskikt på
gammal jordbruksmark i sydöstra delen. Skogsbeståndens ålder varierar i området. I de
äldsta partierna i väster bedöms beståndets genomsnittliga ålder vara cirka 100–120 år
medan en stor del av den övriga skogens ålder understiger 60 år (Ekologigruppen, 2019).
Norr om området breder ett stort barr- och blandskogsområde ut sig och i söder tar
tätorten vid med företrädesvis villaområden med stor andel grönska.

Öppen och halvöppen gräsmark
Den öppna marken med delvis igenvuxna partier med buskar och enstaka äldre träd
utgör relativt goda förutsättningar för pollinerande insekter. I kombination med
villaområdenas lummiga trädgårdar kan olika pollinatörer finna både lämpliga livsmiljöer
och goda födosöksområden med nektarväxter. En analys av nätverksanalysen för
pollinatörer i den pollineringsplan för Södertälje som kommunen lät utföra ingår
utredningsområdet som ett möjligt spridningsstråk för pollinatörer (figur 3.). De
viktigaste strukturerna i området för pollinerande insekter är tillgången till blommande
växter i villaträdgårdarna, öppen gräsmark, buskskikt och gamla träd.

Figur 3. Kartan visar potentiella livsmiljöer och spridningslänkar runt planområdet
(Ekologigruppen, 2019).

Beskrivning av nätverksanalysen för pollinering på kommunal skala
Nätverksanalys för miljöer viktiga för pollinatörer
Pollineringsplanen pekar ut livsmiljöer (habitat), strukturer och spridningsvägar som är
viktiga för i första hand vildbin. Kartläggningen baseras på ett genomarbetat urval av
objekt i Södertäljes biotopdatabas samt nätverksanalyser av grön infrastruktur för
pollinatörer. I analysen identifierades värdekärnor för pollinatörer främst i tätorternas
utkant eller just utanför den bebyggda miljön. Mellan sådana värdekärnorna saknas i flera
fall tydliga spridningsstråk som kopplar ihop respektive värdeområde med övriga
spridningsstrukturer. Dessa är istället ofta sammanbundna med flaskhalsar och svaga
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spridningssamband, eller bildar mer eller mindre isolerade öar inom den gröna
infrastrukturen. (Ekologigruppen, 2019).

Skog
Den boreala skogen i området hänger väl samman med stora skogsområden norr om
utredningsområdet. En analys av den befintliga regionala nätverksanalysen för
barrskogsarter visar dock att utredningsområdet i sig inte utgör varken värdekärna eller
spridningsstråk (figur 4). I den regionala analysen för ädellövskog finns inga värdekärnor
eller spridningsstråk i anslutning till utredningsområdet. Dessa analyser är dock gjorda på
en regional skala som omfattar hela Stockholms län och det är inte uteslutet att
värdekärnor och samband kan finnas om man undersöker förutsättningarna för arter
knutna barr- och blandskog på en lokal skala.

Figur 4. Kartan visar potentiella livsmiljöer och spridningslänkar runt utredningsområdet
(Underlag från Regional grön infrastruktur i Stockholms län – Bakgrund för analyser av
värdekärnor och spridningszoner.Ekologigruppen 2017).

Beskrivning av nätverksanalysen för äldre barr- och blandskog på regional skala
Nätverksanalys för arter knutna till äldre barr- och blandskog
Nätverksanalysen av spridningszoner och värdekärnor för arter knutna till äldre barroch blandskog är analyserade utifrån befintliga dataunderlag och identifierar områden
med hög kvalitet som livsmiljö, och som samtidigt kan utgöra viktiga knutpunkter för
förflyttning till andra områden med liknande kvaliteter i Stockholms län.
I analysen har tofsmes fått representera en art knuten till äldre barr- och blandskog.
Tofsmesen har svårt att kolonisera nya områden samtidigt som den kräver stor yta av
lämplig livsmiljö för att kunna frodas. Även om tofsmes är den art som i
nätverksanalysen fått representera naturtypen så är resultaten av nätverksanalysen
applicerbara för arter som till exempel spillkråka, vitryggig hackspett, jättesvampmal och
talltita. (Ekologigruppen, 2017 Regional grön infrastruktur i Stockholms län – Bakgrund
för analyser av värdekärnor och spridningszoner)
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Förslag till anpassningar och åtgärder
Pollinering och
pollinatörer
Två tredjedelar av
Sveriges grödor är
beroende av
pollinering, det vill
säga att pollen förs
från en växtindivid till
en annan, för att
befruktning ska ske.
Pollinering säkrar inte
bara att det blir skörd,
utan medför även att
frukten får bättre
kvalitet och blir större
och mer regelbunden
till formen. I Sverige är
det främst tama och
vilda bin som står för
denna
ekosystemtjänst, men
även blomflugor,
fjärilar och en rad
andra insektsgrupper
är betydelsefulla
pollinatörer. Tambin
har kommit att få en
viktigare roll för
pollineringen i flera
områden, de har som
artgrupp dock inte
möjlighet att klara av
den totala
pollineringen själva.

Pollinering
Pollinatörer har en avgörande betydelse för frösättning och fortlevnad av blommande
växter. Minst tre fjärdedelar av alla blommande odlade och vilda växtarter är helt eller
delvis beroende av insektspollinering (Dänhardt et al. 2013). Växterna ger i sin tur frön
och bär som andra djur är beroende av. Pollineringen bidrar till fler blommande växter,
fler insekter, fler fåglar, fler rovdjur samt större skördar, högre artdiversitet och högre
upplevelsevärden.
Det går att stärka potentiella spridningssamband för pollinatörer och andra organismer
på bostadsgårdar, öppna gräsytor och i parker genom att utveckla en variationsrik miljö
av gröna strukturer, med buskar, trädmiljöer och öppna gräsmarker med blommande
växter. Ett sätt kan vara att ta fram informationsmaterial till villaägare och exploatörer
med exempelvis artrekommendationer för att öka kunskapen om hur de kan bidra till att
bevara och stärka den biologiska mångfalden och strukturer viktiga för pollinatörer.
I tätorten kan man, genom att anpassa skötseln av grönytor, efterlikna naturliga mer eller
mindre permanenta livsmiljöer genom lågintensiv skötsel, vilket innebär att livsmiljöerna
tillåts bli mer eller mindre permanenta, exempelvis genom att man undviker att bearbeta
jorden, gräs (och ogräs) tillåts växa och torra grenar och död ved lämnas på platsen.
Områden med ängskaraktär, vägkanter etc bör inte slås förrän växter blommat färdigt
och bina hunnit reproduceras sig, dvs under sensommar/tidig höst. Låt också gärna
områden som redan är ”vildvuxna” fortsätta vara det, detta gynnar flera artgrupper av
pollinatörer och deras larver.
Växter för nyskapande av miljöer bör anpassas efter insekternas krav på mångfald av
blommande växter. De bör finns en variation av former, färger, djupa och grunda
blommor och en lång blomningssäsong som täcker hela säsongen. Viktigt är också att
inte använda biocider (varken mot ogräs eller insekter) i skötseln av grönområden och
dess omgivningar.
Fler exempel på åtgärder och miljöer finns att läsa i Kunskapsunderlag till pollineringsplan för
Södertälje kommun (Ekologigruppen 2019).

10

Referenser
Tryckta källor
Dänhardt, J., Hedlund, Birkhofer, K., et al., 2013. Ekosystemtjänster i det Skånska
jordbrukslandskapet. Lunds universitet
Ekologigruppen 2019. Naturvärdesinventering och trädkartering, Järna.
Ekologigruppen 2019. Kunskapsunderlag till pollineringsplan för Södertälje kommun.
Ekologigruppen 2017. Regional grön infrastruktur i Stockholms län – Bakgrund för analyser av
värdekärnor och spridningszoner
Ekologigruppen 2016. Ekologiska samband Kristianstad
Jordbruksverket 2005. Fragmenterat landskap
Persson, A. S. (2005) ‘Strategier, åtgärder och uppföljningsmetoder till stöd för pollinerande
insekter i stadsmiljö’. Rapport framtagen 2012 som del i projektet Samverkan kring pollinatörer och
ekosystemtjänster, med stöd av LONA - Lokala Naturvårdssatsningen.
Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret. 2019-10-02. Planbeskrivning (under arbete);
Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m.fl., bostäder vid Rönnvägen i Järna, i Södertälje kommun.

