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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Sammanfattning 
Syftet med naturvärdesinventeringen och grönstrukturanalysen är att undersöka hur ex-
ploatering inom planområdet Liljevalchshagen i centrala Södertälje kan påverka de ekolo-
giska värdena och grönområdet i sin helhet. Utredningen är tänkt fungera som ett underlag 
i kommande planarbete, bland annat som stöd vid lokalisering av ny bebyggelse och an-
göring men också som ett stöd vid avvägning om exploatering längs med Liljevalchsgatan 
är lämpligt. 

Uppdraget omfattar två delar, en naturvärdesinventering och en grönstrukturanalys. Na-
turvärdesinventeringen (NVI) har utförts enligt SIS-standard 199000:2014 och SIS-TR 
199001:2014 på fältnivå med detaljeringsgrad detalj. SIS naturvärdesinventeringen har 
kompletterats med en översiktlig utredning av ekologiska samband och grön infrastruk-
tur, samt bedömning av hur eventuell framtida bebyggelse påverkar naturvärden och 
spridningsvägar. Fältarbetet genomfördes 26/11 2018.  

Liljevalchshagen är ett ca 3 ha stort, ganska isolerat barrdominerat grönområde omringat 
av den tättbebyggda staden. Området är kuperat och täckt med barrblandskog. Skogen 
är ganska opåverkad av skogsbruk, har stort inslag av lövträd och träd med relativt hög 
ålder. Skogsåldern bedöms vara ca 130–150 år och här finns spår av äldre tiders betes-
drift. I söder, strax utanför inventeringsområdet finns relativt artrika gräsmarker i anslut-
ning till punkthusen vid Solrosen, och i norr finns partier med lövskog. 

Ett objekt med höga värden, fyra objekt med påtagliga värden och fyra objekt med visst 
värde har urskilts vid naturvärdesinventeringen. Objekt med högsta naturvärde finns inte 
i området. I enlighet med SIS metodik har preliminär bedömning satts för sju objekt där 
naturvårdsarter utgörs av örter eller insekter som inte kunnat inventeras i slutet av no-
vember. Ett större barrskogsområde bedöms hysa höga naturvärden (klass 2). Värdena 
är främst till den gamla barrskogsmiljön med flerhundraårig skoglig kontinuitet, stort in-
slag av gamla lövträd, samt förekomst av rödlistade arter. Naturvärdesobjekten med på-
tagligt naturvärde (klass 3) utgörs av två av lövskogar, en blandskog, samt ett objekt med 
relativt artrik gräsmark, samt ett objekt som utgörs av en sandig slänt som kan ha bety-
delse för insektslivet (preliminär bedömning).  

I området förekommer fem arter som är skyddade enligt svensk lag, fyra fågelarter, gull-
viva och liljekonvalj. Inga av de skyddade arterna är ovanliga och bevarandestatusen för 
de lokala populationerna av arterna bedöms sannolikt inte påverkas av eventuell bebyg-
gelse av delar av området, men frågan bör utredas närmare.  

I området har 28 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. 
Ytterligare två rödlistade fågelarter finns noterade från databasen Artportalen. Nästan 
alla påträffade naturvårdsarterna är knutna till antingen barrskogar eller betesmarker. Be-
tesmarksarterna förekommer främst strax utanför planområdet, vid kvarteret Solrosen. 
Bland lite ovanligare naturvårdsarter med högre indikatorvärde i skogsmarken kan näm-
nas vedsvamparna tallticka, barkticka, insekten granbarkgnagare, samt lind.  

Liljevalchshagen har så svaga ekologiska samband med intilliggande grönområden att 
området inte bedöms ingå som viktig länk i den regionala grönstrukturen, varken för 
barrskog eller ädellövskog. Ur lokalt perspektiv kan skogsområdena vid Liljevalchshagen 
vara viktiga för att upprätthålla spridningsmöjligheter för barrskogslevande arter i och 
kring Södertälje tätort. För Liljevalchshagen del är de befintliga svaga gröna sambanden 
mot norr och nordväst viktigast då dessa kopplar samman med de regionala grönstråken. 
Vad gäller grönstrukturen i centrala Södertälje är de befintliga svaga sambanden åt söder 
(via Västergatan) och väster (via Liljevalchsgatan) viktiga då dessa förbinder Saltskogs 
gränsområden med den regionala grönstrukturen. Det innebär att Saltskogsområdet del-
vis är beroende av spridning genom Liljevalchshagen för att undvika utarmning av biolo-
gisk mångfald på grund av fragmentering.  
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Den biologiska mångfalden i området är mest känsligt för att minska ytan skog med 
höga biologiska värden, samt påverkan av de redan idag svaga biologiska sambanden 
med intilliggande områden. Området ligger idag sannolikt på storleksgränsen för att hysa 
ytkrävande arter som barrskogsmesar och på nedre storleksgräns för att hysa speciali-
serade arter i andra artgrupper som svampar och insekter. 

Den samlade påverkan av bebyggelse vid både Västergatan och längs Liljevalchsgatan 
förväntas ge stora negativa effekter på den biologiska mångfalden i Liljevalchshagen och 
på grönstrukturen i de östra centrala delarna av tätorten. Den viktigaste påverkan utgörs 
av ianspråktagande av ca 20% av objektet med höga naturvärden vid Liljevalchsgatan, 
samt att bebyggelsen med största sannolikhet kommer att påverka de lokala spridnings-
vägarna åt öst och syd på ett påtagligt negativt sätt. Detta förväntas få som konsekvens 
att specialiserade barrskogsarter riskerar att minska i inventeringsområdet. Dessutom 
förväntas de redan svaga sambanden från de regionala grönsambanden ned mot Salt-
skogsområdets grönområden försvagas, vilket kan leda till fragmentering och negativ på-
verkan på mångfalden i dessa områden.   

Minst påverkan på den biologiska mångfalden har den planerade bebyggelsen vid Väster-
gatan. Här bör man i planeringen dock tänka på att försöka minimera bebyggelsens bar-
riäreffekt på spridningssambandet åt syd, då detta samband egentligen måst bäst av att 
stärkas, då Liljevalchshagen redan idag är drabbad av fragmenteringseffekter på grund av 
områdets begränsade storlek.  

Följande förslag till anpassningar och fördjupade utredningar föreslås:  

§ Bevara hela objekt 3 som har högt naturvärde, klass 2.  
§ Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen.  
§ Inventera och bevara skyddsvärda träd inom bebyggelseområdet vid Liljevalchsga-

tan.  
§ Säkerställ fortsatt förekomst av naturvårdsarten barkticka och eventuella förekoms-

ter av sandlevande solitära bin, genom att i detalj utreda åtgärder för bevarande.  
§ Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning.  
§ Inventera fågelfaunan. Påverkan på bevarandestatus hos skyddade fågelarter bör ut-

redas.  
§ Detaljinventering av kärlväxter, marksvampar och sandlevande insekter som exem-

pelvis solitära bin.  
§ Utreda möjliga skydds- och kompensationsåtgärder för de värden som påverkas. 
§ Utreda möjlighet att stärka de idag bristande gröna sambanden mellan Liljevalchsha-

gen och intilliggande grönområden, samt utreda möjlighet att minska den planerade 
bebyggelsens negativa påverkan spridningsvägar för djur och växter. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Inledning 

Bakgrund och syfte 
Området Liljevalchshagen har ingått i utredningen ”Strukturplan för Mariekälla och Salt-
skog” (Södertälje kommun 2018). Pågående detaljplanen som omfattar större delen av 
området utgörs av Liljevalchshagen 1:1. Områdets nordvästra del omfattas av detaljpla-
neområdet Täljö Bostäder. I strukturplanen pekas ett område vid Västergatan och ett 
område vid Liljevalchsgatan ut som tänkbara bebyggelseområden (Södertälje kommun 
2018). I samma plan finns Liljevalchshagen med som grönområde med högt bevarande-
värde.  

Syftet med naturvärdesinventeringen och grönstrukturanalysen är att undersöka hur ex-
ploatering inom planområdet kan påverka de ekologiska värdena och grönområdet i sin 
helhet. Utredningen ska fungera som ett underlag i kommande planarbete, bland annat 
som stöd vid lokalisering av ny bebyggelse och angöring men också som ett stöd vid av-
vägning om exploatering längs med Liljevalchsgatan är lämpligt. 

Omfattning och genomförande 
Inventeringsområdets storlek är cirka 3 ha och läget framgår av figur 1. Uppdraget om-
fattar två delar, en naturvärdesinventering och en grönstrukturanalys.  

Naturvärdesinventeringen (NVI) har utförts enligt SIS-standard 199000:2014 och SIS-
TR 199001:2014 på fältnivå med detaljeringsgrad detalj. SIS naturvärdesinventeringen 
har kompletterats med en översiktlig utredning av ekologiska samband och grön infra-
struktur, samt bedömning av hur eventuell framtida bebyggelse påverkar naturvärden 
och spridningsvägar.  

Uppdraget har genomförts under perioden november 2018 till mars 2019. Fältarbetet ge-
nomfördes 26/11 2018. För NVI ansvarar Anders Haglund och för spridningsanalys 
Erik Zachariassen, Rikard Anderberg och Anders Haglund. Kartarbete har utförts av 
Kristina Ask och intern kvalitetsgranskning har gjorts av Aina Pihlgren.   

 

Figur 1. Karta över Liljevalchshagen med inventerings- och utvecklingsområdet markerad med 
rosa heldragen linje. Inom vitstreckad markering föreslås bebyggelse placeras. 
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SIS naturvärdesinventering 
SIS naturvärdesinventering kan genomföras i olika kombinationer. I tabell 1 redovisas 
vilken nivå, detaljeringsgrad och vilka tillägg som har genomförts i detta uppdrag. För 
detaljer vad gäller genomförande se kapitel metodik. 

Tabell 1.  Ambitionsnivåer och tillägg inom uppdraget (enligt SIS-NVI 19900). 

Ambitionsnivå och tillägg Innehåll 
Nivå  Fältnivå 
Detaljeringsgrad Detalj (minsta karterbara enhet 10 m2) 
Tillägg Naturvärdesklass 4. 

Avgränsningar 
I SIS inventering enligt 19900 ingår endast kartläggning av områden med värde för bio-
logisk mångfald. Naturvärdesbedömning utifrån friluftsvärden geologiska eller kulturella 
värden ingår inte. 

Hela inventeringsområdet har inventerats. I det fall ett naturvärdesobjekt ingått i inven-
teringsområdet sedan även funnits utanför detta har ändå hela objektet inventerats. Det 
innebär bland annat att hela gräsmarken söder om kvarteret Solrosen inventerats trots 
att det endast till mindre del ingår i inventeringsormådet.  

I SIS detaljeringsgrad ingår att kartera naturvärdesobjekt ned till en yta av 10 m2. Att av-
gränsa så små ytor är mest relevant för naturtyper som exempelvis gräsmarker. I barr-
skogar kan ett enskilt träd täcka mer än 10 m2. Att urskilja enskilda träd som naturvär-
desobjekt är inte syftet med SIS NVI och skogar betraktas som ekosystem som kräver 
ytor på minst 1000–2000 m2 för att upprätthålla dynamik och föryngring av skogsekosy-
stemet. Vi har följaktligen i detta uppdrag valt att i sammanhängande skog med gemen-
sam skogsålder och markhistorik inte avgränsa naturvärdesobjekt mindre än 1000 m2. 

Inventering av värdeelement, detaljerad redovisning av artförekomst, fördjupad artinven-
tering, kartering av Natura 2000-naturyp och kartering av värdefulla träd ingår inte i 
detta uppdrag. 

Övriga inventeringar och utredningar 
Den utredning av ekologiska samband och grön infrastruktur som genomförts inom ra-
men för detta uppdrag bygger främst på en tidigare genomförd analys av regionala sprid-
ningssamband (Ekologigruppen 2017). Denna har kompletterats med visuell studie av 
möjliga lokala spridningsvägar med utgångspunkt från kunskap om intilliggande områ-
dens naturvärde och detaljerad analys av viktiga spridningsbarriärer. Någon GIS-baserad 
analys av lokala samband har inte ingått i uppdraget. För detaljer vad gäller genomfö-
rande se kapitel metodik. 

Utifrån kunskap om de ingående naturmiljöernas känslighet, samt kunskap inhämtad vid 
spridningsanalysen har bedömning av hur eventuell framtida bebyggelse påverkar natur-
värden och spridningsvägar. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Allmän beskrivning av området 
Liljevalchshagen är ett ganska isolerat barrdominerat grönområde omringat av den tätt-
bebyggda staden. Området är kuperat och dess högsta punkt når 67 meter över havet, 
vilket är den högsta hällmarksknallen sydväst om centrum. Markerade branter på ca 4–6 
meters höjd finns i områdets norra och sydvästra del.  

Den dominerande naturtyperna är barrblandskog som växter på moränmarken (objekt 2, 
figur 5), och hällmarkstallskog som finns på höjdpartierna där havet svallat bort morän-
täcket. Barrblandskog har stort inslag av lövträd och träd med relativt hög ålder. En del 
död ved finns men det mesta har tidigare plockats bort för att gynna det rörliga friluftsli-
vet. Stora delar av skogsmarken är svagt påverkad av skogsbruksåtgärder 

I söder, straxt utanför inventeringsområdet finns relativt artrika gräsmarker i anslutning 
till punkthusen (objekt 1, figur 5), och i norr finns partier med lövskog (objekt 5–6, figur 
5). Den mer detaljera beskrivning av vegetationen i områdets olika delar finns i objekts-
katalogen, bilaga 1.  

Geologi 
Geologiskt utgörs området av kuperad sprickdalsterräng. Höjderna domineras av 
hällmarker med sura urbergsbergarter som gnejs och granit. Dessa omges av stora avlag-
ringar av morän (figur 2). Söder om punkthusen och runt planområdet finns omfattande 
postglaciala sandavlagringar (figur 2). Mindre sandförekomster finns också i anslutning 
till parkeringsplatsen i områdets västra del.  

Figur 2. Jordartskarta 
över utredningsområdet 
hämtat från SGU. Rött ras-
ter markerar hällmarker eller 
områden med tunt jord-
täcke. Moränmark är marke-
rat med ljusblått raster. 
Orangefärgat prickraster vi-
sar marker med postglaciala 
sandavlagringar, det vill 
säga isälvsmaterial som är 
omlagrats och påverkats av 
havets krafter.  

 

 

Historik 
Området har varit relativt opåverkat av bebyggelse och skogsbruk de senaste dryga 
hundra åren. På häradskartan från förra seklets början syns att området utgjordes av gles 
barrskogsmark som, liksom all bebyggelsenära skogsmark vid denna tid, troligen betades 
(figur 3). Vid denna tid omgavs området främst av åker, men tomtmark fanns också 
(markerat med grönt på kartan figur 3). På 1950-talet syns på flygbilder att punkthusbe-
byggelsen tillkommit men i övrigt så kvarstår karaktären av öppen barrskog med betes-
karaktär. Hällmarkerna i söder var endast bevuxna med enstaka tallar vid denna tid, men 
barrblandskogen på moränmarkerna i områdets norra del hade börjat sluta sig genom att 
skogsbetet vid denna tid sannolikt upphört. Dagens flygbild visar att områdets skogar 
slutit sig allt mer och att öppna hällmarker idag endast finns kvar i områdets norra del. 
Dessutom har bebyggelse tillkommit i områdets nordvästra del.  
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Figur 3. Inventeringsområdets vegetations- och bebyggelseutveckling kan analyseras på härads-

ekonomiska karta (överst) från början av 1900-talet, ortofoto från 1950-talet (mitten), samt 
modernt flygfoto (underst, samtliga kartor hämtade ur Lantmäteriets historiska kartarkiv). På 
kartorna syns att området är ganska oförändrat. Punkthusbebyggelse har tillkommit i söder un-
der mitten av förra seklet. Skogen i området har förändrats från en i många delar ganska gles 
betad skog till en mer sluten barrskog.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Trots att den södra den av området bebyggts och att den forna betesmarken omvandlats 
till gräsmattor framför punkthusen vid kvarteret Solrosen, så syns än idag spår av den 
gamla betesmarkfloran. Även i skogsmarken i områdets centrala delar finns spår av en 
tidigare mer öppen, kulturpåverkad skog i form av buketter med hassel, enstaka örtarter 
som gynnas av bete, samt ett mindre bestånd lind i hällmarkskanten. Detta lilla lindbe-
stånd är sannolikt en rest som hållit sig kvar på denna plats sedan bronsålderns värmepe-
riod.   

Skogsbruk 
Områdets skogar har aldrig påverkats av rationellt skogsbruk, vilket är något som är 
ovanligt idag. De skogsbruksåtgärder som förekommit genom är avverkning av enskilda 
träd och försiktiga gallringar. Dessa åtgärder har främst skett i närheten av Solrosens 
punkthusbebyggelse i områdets södra del. Dessutom har man regelbundet blockat bort 
döda träd från det övriga området. Skogsbeståndens ålder varierar. I söder (objekt 2, fi-
gur 5) bedöms beståndets genomsnittliga ålder vara cirka 70–100 år. Den dominerande 
skogsåldern i inventeringsområdet bedöms vara ca 130–150 år (objekt 3, figur 5). 

Naturvårdsstatus och kommunala planer 

Skydd enligt miljöbalken 
Området saknar områdesskydd enligt miljöbalken. Det är inte utpekat som riksintresse 
för naturvård och berörs inte av naturreservat, Natura 2000 eller naturvårdsavtal. Områ-
det omfattas heller inte av strandskydd. 

Tidigare bedömningar/inventeringar 
I området finns inga nyckelbiotoper registrerade av Skogsstyrelsen eller objekt utpekade i 
Ängs- och Betesinventeringen (TUVA). Ekologigruppen gör dock bedömning att objekt 
3 (figur 5) uppfyller de kvalitetskrav som krävs för att utpekas som nyckelbiotop.  

En tidigare översiktlig bedömning av grönstrukturen i området Mariekälla-Saltskog har 
gjorts av kommunen (Ljungqvist 2017). Området finns även beskrivet i kommunens 
grönplan från 2011 och i kommunens Strukturplan för Mariekälla och Saltskog (Söder-
tälje kommun 2011 och 2018).  

I bedömningen av grönstrukturen (Ljungqvist 2017) bedöms områdets betydelse som 
”hög”. Den ekologisk funktion bedöms som ”medel/hög” och den social funktion en 
som ”Hög med potential att förbättras”. Rekommendationen i detta PM är att bevara 
området så stort som möjligt.  

Rekreativa värden 
Flertalet stora och mindre stigar i området vittnar om att detta lättillgängliga och lätt-
framkomliga skogsområde används flitigt. Området är tillräckligt stort för att ge skogs-
känsla, och varierat för lek och rekreation (Ljungqvist 2017). I norr finns en öppen häll-
mark med spår av att folk har grillat. Trots att området är relativt stort saknas tydliga en-
tréer. På flera sidor är det omgärdat av bostäder, utan tydliga entréer (Ljungqvist 2017). 
Stora delar av området är relativt lite bullerstört. 
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 Naturvärden 

Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering 
(NVI, metodbeskrivning bilaga 3). Syftet med en NVI är att beskriva och värdera natur-
områden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulte-
rar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning, samt objektbeskrivningar av av-
gränsade så kallade naturvärdesobjekt. Områdets naturvärden redovisas i karta, figur 5. I 
bilaga 1 objektskatalog redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och här finns 
också bilder från varje objekt. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen.  

Ett objekt med höga värden, fyra objekt med påtagliga värden och fyra objekt med visst 
värde har urskilts. Objekt med högsta naturvärde finns inte i området. För flera av ob-
jekten bedöms de huvudsakliga värdena vara knutna till örter, samt insektsgrupper som 
bin och fjärilar som inte kunde inventeras på ett bra sätt i slutet av november. Av denna 
anledning blir bedömningen av artvärdet osäkert i denna typ av objekt. I enlighet med 
SIS metodik har preliminär bedömning därför satts för sju objekt. Tre av dessa bedöms 
preliminärt ha påtagligt värde (klass 3) och fyra visst (klass 4).  

 

 
Figur 4. Objekt 2 täcker större delen av inventeringsområdet och bedöms hysa höga naturvärden 

(klass 2). Värdena är främst till den gamla barrskogsmiljön med flerhundraårig skoglig kontinui-
tet, samt stort inslag av gamla lövträd.  

  

Naturvärdesklasser 
Följande naturvärdes-
klasser finns (SIS stan-

dard SS 199000: 
2014): 

Högsta naturvärde, 
naturvärdesklass 1. 
Störst positiv bety-
delse för biologisk 
mångfald  

Högt naturvärde, na-

turvärdesklass 2. 
Stor positiv bety-
delse för biologisk 
mångfald. 

Påtagligt naturvärde, 
naturvärdesklass 3. 
Påtaglig positiv bety-

delse för biologisk 
mångfald.  

Visst naturvärde, na-
turvärdesklass 4. 
Viss positiv bety-
delse för biologisk 
mångfald. 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Figur 5. Karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Höga naturvärden finns i det 
stora sammanhängande äldre barrskogsområdet som ligger centralt i området (objekt 3). 



 

 NVI Liljevalchshagen 
 Objekt med naturvärden 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
I inventeringsområdet har ett ca 1,5 ha stort gammal (ca 130-årig) barrblandskogsobjekt 
med högt naturvärde (klass 2) påträffats (figur 4). I denna klass bedöms varje område 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nation-
ell nivå. Objektet bedöms hysa ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Detta be-
tyder att det förekommer ett flera skyddsvärda arter i objektet men att antalet natur-
vårdsarter inte är högt. Vidare så förekommer strukturer viktiga för biologisk mångfald 
ganska rikligt, men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas saknas eller hade kunnat 
förekomma i större omfattning. 

Objekt 2, barrskog med naturtypen taiga 
Objekten utgörs av naturtypen taiga, vilket innebär att det utgörs av en av rationellt 
skogsbruk opåverkad, naturligt föryngrad, olikåldrig och flerskiktad skog med luckigt 
struktur och rik förekomst av gamla träd. Taiga är en så kallad Natura-naturtyp som är 
sällsynt och hotad ur ett nationellt eller internationellt perspektiv och är utpekad i habi-
tatdirektivets bilaga 1. För att klassas som en Natura-naturtyp ställs krav på lång skoglig 
kontinuitet och förekomst av strukturer viktiga för biologisk mångfald. Objektet bedöms 
även uppfylla kvalitetskriterier för att kunna klassas som nyckelbiotop enligt Skogsstyrel-
sens nyckelbiotopsinventeringsmetodik (Norén 2002). 

I objektet förekommer mosaikartat flera undertyper till taiga; barrblandskog, tallskog och 
hällmarkstallskog, vilket gör området mycket variationsrikt trots den begränsade ytan. 
Barrblandskog och tallskog finns på moränjordar och har ett stort inslag av löv (30%). I 
den allra västligaste delen ned mot parkeringsplatsen har moränjorden ett stort inslag av 
sand. Hällmarkstallskogar har störst utbredning på områdets västra, högt belägna delar, 
men även finns insprängda i norr och öster. Här är tallen mer dominant och andelen 
lövträd är mindre.  

 
Figur 6. Den nordöstra delen av objekt 2 har rik förekomst av hassel och här finns också relativt 

stor mängd död ved vilket är en viktig struktur för biologisk mångfald.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Även om gammal tall ofta dominerar det artrika trädskiktet så är gran är också vanlig, 
särskilt i områdets nordöstra del. Bland lövträden dominerar asp i skogsbrynen i nordost, 
tillsammans med sälg. Hassel förekommer också i områdets nordöstra del. Gammal vårt-
björk är det vanligaste lövträdet inre delarna av skogen. I en liten hällmarksbrant i de 
centrala delarna finns ett litet bestånd av lind (fem träd). Dessa träd utgör sannolikt en 
rest från bronsålderns värmetid.  

Markfloran är typisk för naturtypen i regionen med rester av betesmarksarter som smult-
ron och gökärt i den södra delen och med en mer risominerad artfattig vegetation i den 
norra. Säkert förekommer fler betesmarksarter men kärlväxtfloran var svår att kartera 
sent på hösten.  

Skogen förblev sannolikt betad fram till 1930-talet, vilket förklarar att den idag är så rik 
på gammal björk. På de historiska flygbilderna från 1950-talet framgår att skogen då var 
gammal men glesare än idag, men betet hade säker upphört vid denna tid. På senare tid 
har skogen påverkats av skogsbruksåtgärder i form av en försiktig plockhuggning. Död 
ved plockades bort förr, men inte idag, vilket gör att det finns relativt gott om färsk död 
ved (ca 10 m3/ha). Men det gör också att lågakontinuitet saknas och att äldre nedbrutna 
lågor, och arter knutna till denna struktur nästan helt saknas. Den döda veden utgörs till 
stor del av grova torrträd och lågor av björk, vilket utgör ett ovanligt substrat i dagens 
skogslandskap. En lång rad rödlistade insektsarter är knutna till detta substrat. I övrigt 
förekommer relativt stor mängd torrträd och högstubbar av gran och tall, samt en 
mindre mängd lågor av dessa arter.  

Bland värdefulla träd märks främst gammal tall (det vill säga tallar med ålder mellan 150–
200 år). De flesta av tallarna är runt 170-åriga och några hyser hål efter hackspettsbon. 
Brandljud på stammar av flera gamla tallar tyder på att området tidigare utsatts för skogs-
bränder. Kådimpregnerade tallar som överlevt skogsbränder utgör ett särskilt värdefullt 
substrat för olika arter insekter och vedsvampar. Det finns i objektet också en stor 
mängd gammal björk. Asparna i objektet är inte särskilt gamla men enstaka träd med 
bohål från hackspettar finns i den nordöstra delen av objektet. För mer detaljerad list-
ning av strukturer värdefulla för biologisk mångfald hänvisas till objektbeskrivningen bi-
laga 1.  

 
Figur 7. I den sydöstra delen av objekt 2 är marken mer tydligt påverkad av äldre tiders bete, vilket 

märks genom att gräs och örter dominerar markvegetationen och att skogen är mer luckig. Här 
finns också många gamla värdefulla tallar i anslutning till mindre hällmarkspartier.  
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Påträffade naturvårdsarter med högsta indikatorvärde utgjordes av den rödlistade ved-
vampsarten tallticka och skogslind. Talltickan är en art knuten till tallar över 150 års ål-
der och påträffades på två platser (i öster respektive väster). Skogslinden är ovanlig i da-
gens skogslandskap och indikerar berggrunden kan ha inslag av basiska bergarter, samt 
att det finns lång kontinuitet med ädellövträd på platsen. Detta ger tillsammans med den 
flerhundraåriga skogliga kontinuiteten i sin tur förutsättningar för att skyddsvärda natur-
vårdsarter av marksvampar och insekter kan förekomma. Några sådana arter påträffades 
inte under inventeringen men de kan säkert förekomma då årstiden inte medgav karte-
ring. Sannolikt hyser objektet ett flertal rödlistade insektsarter knutna till högstubbar och 
lågor av björk, som är ett substrat som är vanligt i objektet. Två naturvårdsarter fågel har 
påträffats under omständigheter som kan tyda på häckning, entita och svartmes. Ingen 
av dessa har högt indikatorvärde men arterna kräver relativt stora sammanhängande ytor 
skog för sin häckning. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
I inventeringsområdet har fem objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats (figur 
5). Totalt täcker värdeklassen ungefär halva inventeringsområdet. I denna klass bedöms 
inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på varken regional, 
nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för att den totala area-
len av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det som att denna 
värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå. 

Majoriteten av objekten (fyra stycken) har preliminär klassning av naturvärdet då viktiga 
naturvårdsartsgrupper inte gått att inventera på grund av årstid. Ett av objekten utgörs 
av naturtypen blandskog (objekt 2), två av lövskogar (objekt 5 och 6), ett objekt med re-
lativt artrik gräsmark (objekt 1), samt ett objekt som utgörs av en sandig slänt som kan 
ha betydelse insektslivet (objekt 10). Majoriteten av objekten bedöms ha visst artvärde 
(preliminär bedömning) och visst biotopvärde. Det betyder att det förekommer natur-
vårdsarter men att arter med högt indikatorvärde inte är vanligt förekommande. Undan-
tag gäller för objekt 1 som bedöms hysa påtagligt artvärde. De biotopkvaliteter som kan 
förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.  

Objekt 1 Sydvänd och sandig gräsmark 
Sydvänd och sandig gräsmark glest bevuxen med enstaka ca 130-åriga tallar, belägen runt 
och söder om punkthusen kvarteret Solrosen på Mariekällsgatan. Området har innan det 
bebyggdes 1951, tidigare utgjorts av trädklädd till öppen betesmark. Delar av den ur-
sprungliga naturliga gräsmarken har omförts till gräsmatta och i den har ett ganska stort 
antal betesmarksarter överlevt. Hela tretton naturvårdsarter knutna till betesmarker på-
träffades under inventeringen, trots det sena inventeringsdatumet. Artrika fragment finns 
uppblandade med mer artfattiga, med kortare hävdkontinuitet. Området har förutsätt-
ningar för en artrik insektsfauna, genom sin blomsterrikedom och den sandiga torra mil-
jön.  

Området bedöms genom sin rika förekomst av naturvårdsarter ha ett påtagligt artvärde 
och visst biotopvärde. Värdet är knutet till partier med naturlig gräsmarksvegetation och 
de över 100-åriga solbelysta tallarna. Biotopvärde på naturliga betesmarker brukar som 
regel vara högre, men då området är tydligt påverkat och bara delar av den naturliga 
gräsmarken finns kvar så har området endast bedömts hysa visst biotopvärde. Miljön är 
dock mycket ovanlig i centrala Södertälje.  
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Figur 8. Objekt 1 utgörs av en parkliknande sydexponerad grässlänt vid kvarteret Solrosen. Områ-

det hyser påtagliga naturvärden knutna till den delvis artrika gräsmarken. Den naturliga gräs-
marken som säkerligen funnits här sedan järnåldern finns kvar i delar av grässlänten. Betes-
marksarter som kantig fetknopp och vårfingerört finns här på sin sannolikt enda kvarvarande 
växtplats i centrala Södertälje.  

 

Objekt 2 blandskog i sydvänd sluttning N Solrosen 
Objektet utgörs av en blandskog i sydvänd sluttning norr om punkthusen. I söder finns 
en blandskog på moränmark med stort inslag asp. I norra delen av objektet övergår sko-
gen till gles hällmarkstallskog. I sydväst finns en sydvästvänd, ca fyra meter hög berg-
brant. Objektet är tydligt påverkat av äldre tiders bete och från senare tids gallring av 
skogen. På de historiska flygbilderna från 1950-talet framgår att skogen vid denna tid var 
ganska gles och mest bestod av yngre träd. Sannolikt förekom endast enstaka träd under 
tid med intensivt bete för ca 100 år sedan. Betespåverkan märks idag främst genom före-
komst av betesmarksarter i markvegetationen. I trädskiktet dominerar i nämnd ordning 
tall och asp med inslag av björk, oxel och fågelbär. Gamla träd förekommer bara i form 
av enstaka tallar. I övrigt domineras trädskiktet av yngre lövträd. Död ved förekommer 
endast sparsamt och då främst lövved. 

Den enda påträffade naturvårdsarten med högt indikatorvärde utgörs av den asplevande 
vedsvampsarten barkticka. Arten är ganska ovanlig i kommunen och typisk för igenväx-
ande betesmarker. Den kan indikera att skyddsvärda insektsarter knutna till död aspved 
kan finnas kvar i området.  

Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Värdena är främst knutna 
till förekomst av en gammal tall, asplevande arter, samt spår av betesflora i markvegetat-
ionen. 
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Figur 9. Objekt 2 utgörs av en relativt hårt gallrad skog där endast enstaka gammal tall finns kvar. 

Värdena är främst knutna till dessa träd och förekomst av den relativt ovanliga naturvårdsarten 
barkticka.  

 

Objekt 5 Lövskog med ädellövträdsinslag 
Objektet utgörs av en relativt ung aspdominerad lövskog med inslag av lönn. Rönn och 
björk förekommer också i trädskiktet. De största lönnarna mäter ca 40 cm i brösthöjd. 

Markfloran är örtrik men kunde inte inventeras på grund av årstiden. Jordarten i objektet 
utgörs av sand. 

På historiska flygbilder från 50-talet framgår att lövskog fanns uppvuxen på denna tid. 
Kontinuitet med träd är alltså troligen ganska lång. Skogen har en naturlig karaktär och 
den är naturligt föryngrad, olikåldrig och flerskiktad. 

Värdefulla strukturer i objektet utgörs av förekomst av gammal rönn och nästan gammal 
björk, samt lönnarna. Inga naturvårdsarter påträffades vid inventeringen.  

Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde, vilket enligt SIS ger 
visst naturvärde. Då markfloran inte kunde inventeras och då naturvårdsarter i form av 
örtarter kan misstänkas finnas här bedöms området av försiktighetsprincipen preliminärt 
hysa visst artvärde, vilket ger påtagligt naturvärde. 
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Figur 10. Strax norr om planområdet finns ett mindre lövskogsparti med mestadels yngre skog (ob-

jekt 5). Området bedöms av försiktighetsprincipen preliminärt hysa påtagligt naturvärde då det 
inte kan uteslutas att naturvårdsarter i form av örter kan finnas, då lövskog har lång kontinuitet 
på platsen.  

 

Objekt 6, Lövskogsklädd brant 
Objektet utgörs av en nordvänd, ca 6 m hög, lövskogsbevuxen bergbrant. Asp domine-
rar det artrika trädskiktet. Rönn är också vanlig, liksom sälg. En nästan gammal lönn (50 
cm i brösthöjdsdiameter) finns också. Markfloran är örtrik med förekomst av bland an-
nat ormbunken träjon. Stensöta är vanlig på bergpartier. Endast en naturvårdsart med 
ringa indikatorvärde, liljekonvalj påträffades vid inventeringen. Artinventering av örtflo-
ran gick inte att genomföra på grund av årstid. Mossfloran i branten domineras av i reg-
ionen vanligt förekommande arter.  

 
Figur 11. Objekt 6 utgörs av en lövträdbevuxen, delvis ganska brant bergssluttning.  
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Skogen var sannolikt betad och mer öppen fram till 1930 talet. Den är naturligt föryng-
rad, olikåldrig, flerskiktad och har en luckigt struktur, vilket bidrar till karaktär av natur-
skog, trots att endast enstaka tallar i södra delen av branten bedöms vara äldre än 150 år. 
Förutom de gamla tallarna utgör asp med bohål av hackspettar, en nästan gammal lönn, 
en högstubbe tall med bohål, samt bergbranten i sig, viktiga strukturer för den biologiska 
mångfalden. 

Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Då markfloran 
har förutsättningar att hysa naturvårdsarter bedöms artvärdet av försiktighetsprincipen 
ändå som visst, vilket ger den samlade bedömningen påtagligt naturvärde. 

Objekt 10, Sandig slänt vid parkeringsyta 
Objektet utgörs av en ganska glest bevuxen sandig sydvästexponerad slänt. Markvegetat-
ionen är gles och typisk för öppna sandiga skogsmarker med förekomst av mjölon. I öv-
rigt är markfloran dominerad av fårsvingel. Blottad sand förekommer relativt allmänt. 
Allt detta ger upphov till goda förutsättningar för förekomst av solitära bin som brukar 
ha sin boplats i denna typ av miljö. Dessutom finns goda födosöksmöjligheter i närlig-
gande relativt blomsterrika gräsmarker (objekt 1, 8, 9). Många arter solitärbin är hotade. 
Årstid för inventering har inte medgivit inventering av denna artgrupp. 

Trädskiktet domineras av ung tall med inslag av yngre björk (ca 25–35 år). I buskskiktet 
förekomer enstaka sälg. Sannolikt har skogen i objektet avverkats i samband med anläg-
gande av parkeringen. 

Antalet påträffade naturvårdsarter är få och inga arter med högt indikatorvärde har på-
träffats. Objektet bedöms av försiktighetsprincipen preliminärt ändå hysa påtagligt art-
värde då goda förutsättningar finns för förekomst av naturvårdsarter i artgrupperna soli-
tära bin och steklar. Biotopvärdet bedöms som visst då miljön är regionalt ovanlig.  

 

 

 

 
Figur 12. Objekt 10 utgörs av en sandig slänt invid parkeringsplats. Objektet har potential att hysa 

flera naturvårdsarter av solitära bin och steklar, vilket gjort att den preliminära bedömningen av 
naturvärdet är påtagligt.  
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I inventeringsområdet har fyra objekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats. Värde-
klassen omfattar mindre delar av inventeringsområdet med en tydlig koncentration till de 
västra delarna (figur 5). Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdes-
klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områ-
den bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbätt-
ras. Ekologigruppen tolkar det som att denna värdeklass är av för betydelse för att upp-
rätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. 

Majoriteten av objekten (tre stycken) har preliminär klassning av naturvärdet då viktiga 
naturvårdsartsgrupper inte gått att inventera på grund av årstid. Objektens utgörs av två 
anlagd öppna sandiga grässlänter och tomtmark som kan hysa en del naturvårdsarter 
(objekt 7-8), en hårt sliten öppensannolikt hällmark (objekt 4), samt ett skogsparti med 
mogen lövskog utan gamla träd invid förskola (objekt 7). Objekten beskrivs närmare i 
objektskatalogen, bilaga 1.  

Figur 13. Objekt 8  
(bilden) och 9 utgörs av 
sandiga gräsbevuxna slänter 
med gräsmatta. I gräsmar-
ken påträffades enstaka na-
turvårdsarter knutna till be-
tesmarker som exempelvis 
stor blåklocka, gråfibbla och 
prästkrage. Viktiga strukturer 
som gynnar insektslivet ut-
görs av att det finns partier 
med blottad sand. En preli-
minär bedömningen är att 
gräsmattorna har potential 
att hysa intressant flora och 
insektsliv knuten till den san-
diga marken. Därmed blir 
den preliminära bedöm-
ningen att objektet hyser 
visst artvärde och att den 
samlade bedömningen blir 
visst naturvärde.  

 

 

 

 

 

Landskapsobjekt inom området 
Samtliga skogsbevuxna partier inom inventeringsområdet har starka ekologiska sam-
band. Sambanden gör att fågel och insektsarter som inte skulle kunna fortleva på sikt i 
de enskilda naturvärdesobjekten kan förekomma i det större landskapsobjektet. Av 
denna anledning bedöms objekt 2-7 ingå i landskapsobjektet Liljevalchshagen. 
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 Naturvårdsarter 

I området har 28 naturvårdsarter (se faktaruta) påträffats i samband med naturvärdesin-
venteringen. Ytterligare två rödlistade fågelarter finns noterade från i databasen Artpor-
talen, där observationen om än med viss osäkerhet, sannolikt härrör området. Nästan 
alla påträffade naturvårdsarterna är knutna till antingen barrskogar (6) eller betesmarker 
(18). 

Naturvårdsarterna finns listade i tabell 2–3. En fullständig förteckning av noterade natur-
vårdsarter inklusive information om vad arterna indikerar finns i bilaga 2.  

Skyddade arter och artskyddsförordningen 
I området förekommer fem arter som är skyddade enligt svensk lag (faktaruta). Fyra få-
gelarter är skyddade enligt § 4 artskyddsförordningen (ASF). Två arter, gullviva och blå-
sippa är skyddade enligt § 8 ASF. Ytterligare en art, liljekonvalj är skyddade enligt § 9. 
Förekomsterna av arterna redovisas samt i tabell 2. 

Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter 
som finns uppräknade i artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika skydd be-
roende på i vilken paragraf i artskyddsförordningen som arten är skyddad. 

Skyddet är utformat som ett strikt skydd, det vill säga att det finns ingen rimlighetsavväg-
ning mellan nödvändigheten av projektet och behovet av att skydda arten. I prejudikat 
finns dock bedömningar att det inte är enstaka individer som är skyddade utan snarare 
den lokala populationen.  

Artskyddsförordningen uttrycker att en arts ”gynnsamma bevarandestatus inte får för-
svåras” i det ingår att den lokala populationen inte får påverkas. Det är ofta svårt att av-
gränsa lokal population och få rättsfall finns. Ekologigruppen utgår i våra bedömningar 
från att lokal population är en delpopulation där det finns tydliga spridningshinder till 
andra förekomster av arten. Exempelvis kan en groddjurspopulation omgiven av bebyg-
gelse och vägar betraktas som en lokal population. För andra arter som till exempel flytt-
fåglar där spridningen inte är ett problem kan den lokala populationen utgöras av ett helt 
landskap eller kanske hela landet.  

Om ett projekt eller en plan bedöms påverka lokal population är det inte möjligt att söka 
dispens, istället måste skyddsåtgärder vidtas så att populationen inte påverkas. Om detta 
görs rätt, behövs inte längre dispensen. Målet med skyddsåtgärderna blir alltså att göra 
dispensen onödig. Skyddsåtgärder kan ha karaktären av kompensationsåtgärder där ett 
näraliggande område iordningställs så att numerären av arten inte minskar. 

Tabell 2.  Skyddade arter enligt Artskyddsförordningen (AFS) med påvisad och sannolik före-
komst i utredningsområdet.  

Svenskt namn Skydd Förekomst Indikator-
värde 

Källa 

Gulsparv 4 §, AFS, rödlistad 
fågelart (sårbar) 

Trolig förekomst i området  Visst Artportalen 2010 

Tornseglare 4 §, AFS, rödlistad 
fågelart (sårbar) 

Trolig förekomst i området  Ringa Artportalen 2010 

Kungsfågel 4 §, AFS, rödlistad 
fågelart (sårbar) 

Objekt 3 Ringa Ekologigruppen 
2019 

Liljekonvalj  9 § Artskyddsför-
ordningen 

Objekt: 2, 3, 6 Ringa Ekologigruppen 
2019 

Gullviva  8 § AFS Objekt 1 Visst Ekologigruppen 
2019 

Blåsippa   8 § AFS Objekt 3 Visst Ekologigruppen 
2019 

Naturvårdsart 
En naturvårdsart är en 
art med specifika krav 
på sin miljö. Genom 
sin förekomst signale-
rar arten att det finns 
särskilda naturvärden i 
ett område och att det 
finns möjligheter till fö-
rekomster av sällsynta 
och/eller rödlistade ar-
ter.  

Naturvårdsarter är ut-
pekade i olika invente-
ringar och samman-
hang. Bland dessa kan 
nämnas rödlistade ar-
ter, typiska arter (arter 
som indikerar gynnsam 
bevarandestatus i na-
turtyper listade i habi-
tatdirektivet), skogliga 
signalarter (utpekade i 
Skogsstyrelsens nyck-
elbiotopsinventerings-
metodik), Ängs- och 
betesmarksarter (utpe-
kade i Jordbruksver-
kets Ängs- och betes-
marksmetodik), samt 
Ekologigruppens egna 
indikatorarter. Natur-
vårdsarter innefattar 
även enligt Artskydds-
förordningen skyddade 
arter  

Naturvårdsarterna de-
las av Ekologigruppen 
in i olika indikatorarts-
kategorier med klas-
serna mycket högt, 
högt, visst och ringa. 
Arter med mycket högt 
indikatorvärde är an-
tingen ovanliga rödlis-
tade eller hotade arter, 
eller arter som i sig gör 
att området är skydds-
värt. Ringa indikator-
värde används för arter 
som är naturvårdsarter 
men som är så vanliga 
att de inte indikerar 
särskilt artrika förhål-
landen. 
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Arter listade i § 4 i Artskyddsförordningen 
Tre arter som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen har sannolik förekomst i  
utredningsområdet (tabell 2). Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att 
skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt 
störa, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningspe-
rioder. 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt Artskyddsförordningen § 4, men arter 
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter (faktaruta), samt 
sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämp-
ningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009). I området är det rödlistade fågelarter 
som noterats. Samtliga tillhör kategorin sårbara arter och ganska vanligt förekommande 
arter som rödlistads på grund av starkt minskande trend. En art, kungsfågel, noterades 
under inventeringstillfället. Det råder osäkerhet om arten verkligen häckar i området eller 
om den var på mer tillfälligt besök. De två andra arterna tornseglare och gulsparv finns 
noterade under häckningstid i databasen Artportalen. Tornseglaren häckar i hustak och 
födosöker i öppet luftrum och torde inte påverkas av eventuell bebyggelse. Kungsfågel, 
gulsparv och eventuellt andra rödlistade arter som kan häcka i området kan påverkas av 
bebyggelse i objektet. Det är inte sannolikt att exploatering skulle bedömas påverka be-
varandestatus för de lokala populationerna av dessa arter men det kan behövas komplet-
terande utredningar för att visa att så inte sker.  

Arter listade § 8, förbud gällande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger  
Enligt § 8 artskyddsförordningen är det i fråga om de vilt levande kärlväxter, mossor, la-
var, svampar och alger som anges i bilaga 2 till förordningen förbjudet att plocka, gräva 
upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller 
skada frön eller andra delar. Med att skada arten bör även avses åtgärder som på ett indi-
rekt sätt skadar arten genom att till exempel de hydrologiska förhållandena på artens 
växtplats förändras.  

Gullviva har sin växtplats i objekt 1, straxt utanför inventeringsområdet. Det är en växt 
som är vanlig i regionen och i kommunen. Arten är inte rödlistad och bedöms ha gynn-
sam bevarandestatus. Bedömningen är att dispensansökan inte är nödvändig för gullviva, 
då de regionala och lokala populationerna inte bedöms påverkas.  

Blåsippa har sin växtplats i objekt 3.s östra delar där den är ganska vanlig. Det är en växt 
som är vanlig i regionen och i kommunen. Arten är inte rödlistad och bedöms ha gynn-
sam bevarandestatus. Bedömningen är att dispensansökan inte är nödvändig för arten 
om åtgärder görs för att säkerställa fortsatt förekomst i området.   

Arter listade i § 9, förbud gällande uppgrävning av kärlväxter   
En art, liljekonvalj som har flera förekomster i området är skyddad enligt § 9 i artskydds-
förordningen.  
Enlig förordningen är det förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter med röt-
terna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller 
andra kommersiella ändamål.  

Bedömningen är att dispensansökan inte är nödvändig för liljekonvalj, då arten är 
mycket vanlig i regionen och förbudet främst är inriktat på kommersiell försäljning av 
arten.  

 

  

Skyddad art 
En skyddad art är 
fridlyst med hjälp av 
lagstiftning och in-
nebär oftast att 
man inte får plocka, 

fånga, döda eller 
på annat sätt samla 
in eller skada exem-
plar av arten. I 
många fall får man 
inte heller ta bort 

eller skada artens 
frön, ägg, rom eller 
bon.  

För arter listade i § 
4 artskyddsförord-
ningen så är det 
också förbjudet att 

skada eller förstöra 
djurens fortplant-
ningsområden eller 
viloplatser 
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Rödlistade arter 
Två rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (tabell 3). Därutöver 
finns två arter finns noterade från området i databasen Artportalen. Majoriteten av dessa 
rödlistade arter (3 st) tillhör hotkategorin sårbara arter (VU) och en av nära hotade arter 
(NT). 

Tabell 3.  Rödlistade arter med förekomst inom området.  
Rödlistkategorier (R.K.): NT - Nära hotad, VU – Sårbar. 

Svenskt namn Artgrupp Förekomst Indikatorvärde R.K. Källa 

Gulsparv Fåglar Troligen i området Visst VU Artportalen 
2010 

Tornseglare Fåglar Troligen i området Ringa VU Artportalen 
2010 

Kungsfågel Fåglar Objekt 3 Ringa VU Ekologigruppen 
2019 

Tallticka Storsvampar Objekt 3 Mycket högt NT Ekologigruppen 
2019 

 

Kungsfågeln är beroende av större grandominerade barrskogar och förekommer i all-
mänt i Södertälje kommun, om än mer sparsamt i de centrala delarna av staden. Även 
gulsparv och tornseglare är tämligen allmänna i kommunen. Gulsparven är knuten till 
hagmarker och brynmiljöer, gärna i anslutning till åkermark, men den kan också före-
komma i villabebyggelse. Tornseglare häckar gärna under takpannor på hus och födosö-
ker i det öppna luftrummet.  

Tallticka (Phellinus pini) (NT) växer i kärnveden av levande gamla tallar. Träden är vanli-
gen gamla, över 150 år, men den kan även förekomma på yngre tallar. När arten före-
kommer i gammal tallskog med ett stort inslag av gamla träd kan den uppträda på många 
träd. I yngre tallskogar eller där det endast förekommer enstaka gamla tallar hittar man 
oftast talltickan på något enstaka träd. Arten har ett mycket högt indikatorvärde för tall-
skogar med hög biologisk mångfald. 

 
Figur 14. Den rödlistade arten tallticka förekommer ganska allmänt i Södertälje kommun (ca 300 

fyndplatser). Det finns även ett tiotal fyndplatser i de centrala delarna av tätorten.  
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Övriga naturvårdsarter 

Förutom de rödlistade och skyddade arterna hittades 24 naturvårdsarter (tabell 4). Sex av 
dessa har högt eller mycket högt indikatorvärde, 17 visst och två har ringa indikatorvärde 
(tabell 4). Tre av arterna är klassade som signalarter av Skogsstyrelsen. Dessa är lind, 
barskticka och granbarkgnagare. Granbarkgnagare är en skalbagge som har högt indi-
katorvärde och som angriper barken på gamla levande granar. Arten signalerar att det 
finns läng kontinuitet med gammal gran på platsen. I undersökningsområdet finns kläck-
hål från arten i delområde 3. Lind som har mycket högt indikatorvärde, växer i en liten 
hällmarksbrant i de centrala delarna finns ett litet bestånd av lind (fem träd). Dessa träd 
utgör sannolikt en rest från bronsålderns värmetid. Skogslinden är ovanlig i dagens 
skogslandskap och indikerar berggrunden har inslag av basiska bergarter, samt att det 
finns lång kontinuitet med ädellövträd på platsen. Den asplevande vedsvampsarten 
barkticka (figur 14) påträffades i objekt 2. Arten är ganska ovanlig i kommunen och ty-
pisk för igenväxande betesmarker. Den kan indikera att skyddsvärda insektsarter knutna 
till död aspved kan finnas kvar i området. 

Figur 15. Barkticka är en art knuten till nyligen död asp. Den är ganska ovanlig och gillar ganska 
öppna miljöer. Den indikerar att det kan finnas förekomst rödlistade insektsarter knutna till asp i 
området.   

Två betesmarksarter med högt indikatorvärde har påträffats straxt utanför planområdet i 
objekt 1. Dessa är kantig fetknopp och vårfingerört båda arterna är ganska ovanliga i 
kommunen och de finns här på sin sannolikt enda kvarvarande växtplats i de tätbe-
byggda delarna av Södertälje. 
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Tabell 4.  Naturvårdsarter påträffade i undersökningsområdet.  

Svenskt namn Artgrupp Förekomst 
 

Indika-
torvärde 

Källa 

Lind (Tilia cordata) Kärlväxter Objekt: 3 Mycket 
högt 

Ekologigruppen 2018 

Kantig fetknopp (Sedum sexangulare) Kärlväxter Objekt: 1 Högt Ekologigruppen 2018 

Vårfingerört (Potentilla crantzii) Kärlväxter Objekt: 1 Högt Ekologigruppen 2018 

Granbarkgnagare (Microbregma emargina-
tum) 

Skalbaggar Objekt: 3 Högt Ekologigruppen 2018 

Barkticka (Oxyporus corticola) Storsvampar Objekt: 2 Högt Ekologigruppen 2018 

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Kärlväxter Objekt: 1 Visst Ekologigruppen 2018 

Buskviol (Viola hirta) Kärlväxter Objekt: 1 Visst Ekologigruppen 2018 

Duvnäva (Geranium columbinum) Kärlväxter Objekt: 1 Visst Ekologigruppen 2018 

Gråfibbla (Pilosella officinarum) Kärlväxter Objekt: 1, 8, 9 Visst Ekologigruppen 2018 

Gulmåra (Galium verum) Kärlväxter Objekt: 1 Visst Ekologigruppen 2018 

Gökärt (Lathyrus linifolius) Kärlväxter Objekt: 3 Visst Ekologigruppen 2018 

Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) Kärlväxter Objekt: 10 Visst Ekologigruppen 2018 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) Kärlväxter Objekt: 1, 8 Visst Ekologigruppen 2018 

Stor blåklocka (Campanula persicifolia) Kärlväxter Objekt: 8 Visst Ekologigruppen 2018 

Tjärblomster (Viscaria vulgaris) Kärlväxter Objekt: 2 Visst Ekologigruppen 2018 

Trubbhagtorn (Crataegus monogyna) Kärlväxter Objekt: 1, 8 Visst Ekologigruppen 2018 

Ängshavre (Avenula pratensis) Kärlväxter Objekt: 1 Visst Ekologigruppen 2018 

Ärenpris (Veronica officinalis) Kärlväxter Objekt: 2 Visst Ekologigruppen 2018 

Luktticka (Osmoporus odoratus) Storsvampar Objekt: 3 Visst Ekologigruppen 2018 

Fyrkantig johannesört (Hypericum macula-
tum) 

Kärlväxter Objekt: 1 Ringa Ekologigruppen 2019 

Smultron (Fragaria vesca) Kärlväxter Objekt: 1, 2, 3, 
7 

Ringa Ekologigruppen 2018 

Entita Fåglar Objekt 3 Visst Ekologigruppen 2019 

Svartmes Fåglar Objekt 3 Visst Ekologigruppen 2019 

Domherre Fåglar Objekt 3 Visst Ekologigruppen 2019 
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Som underlag för studien av Liljevalchshagen har regionala spridningssambandsutred-
ningar använts, en för barrskogsmesar och en för ädellövsinsekter. Utredningarna är 
hämtade från rapporten ”Regional grön infrastruktur i Stockholms län – Bakgrund för 
analyser av värdekärnor och spridningszoner” (Ekologigruppen 2017). Lokala samband 
har utvärderats utifrån ortofoton och information om områdets naturvärden från den 
naturvärdesinventering som genomförts för området. Utredningsområdet vid Liljeval-
chshagen ligger utan för de huvudsakliga regionala spridningssamband som passerar runt 
Södertälje tätort. De huvudsakliga spridningskorridorerna för barrskogsmesar passerar 
dels söder om, dels norr om Södertälje tätort (figur 15). Utpekade regionalt viktiga livs-
miljöer och spridningsvägar för insekter kopplade till ädellövträd ligger norr om Söder-
tälje tätort: i Lina naturreservat och runt Bornsjön (figur 15). 

Resultat 

Barrskogssamband 
Ur lokalt perspektiv kan skogsområdena vid Liljevalchshagen vara viktiga för att upprätt-
hålla spridningsmöjligheter för barrskogslevande arter i och kring Södertälje tätort. Svaga 
lokala ekologiska samband synliggörs som regel inte i analyser på regional nivå, då de in-
gående livsmiljöerna kan vara för små eller vara av för låg kvalitet för att räknas som vik-
tiga ur regional synvinkel. För att upprätthålla ekologiska samband för skogslevande ar-
ter i tätbebyggda områden är det ofta av stor vikt att bevara även mindre skogsområden. 
Genom att ett nätverk av mindre och större habitat finns i tätorten ökar arters möjlighet 
till spridning. 

Inom utredningsområdet vid Liljevalchshagen finns objekt med värdefulla barrskogar 
som kan utgöra födosökningsmiljöer för barrskogfåglar, och sannolikt även utgöra lämp-
liga livsmiljöer för vissa arter. Revirhävdande kungsfågel och domherre observerades i 
mars 2019, liksom barrskogsmesen svartmes, samt den relativt ytkrävande och krävande 
entitan. Det skall dock poängteras att någon riktad fågelinventering av området inte ge-
nomförts och att kunskapsbristen vad gäller områdets fågelfauna är stor. Det finns flera 
bohål från hackspettar och större hackspett hävdade revir i mars 2019. Bohål i en tall, 
kan indikera att den barrskogslevande arten spillkråka möjligen tidigare nyttjat området 
som häckplats. Sammantaget indikerar fynd av barrskogsfågeln svartmes och entita att 
vissa lokala fungerande spridningssamband finns. Avsaknad av mer krävande arter som 
tofsmes kan indikera att området redan idag är utsatt för effekter av dåligt fungerande 
spridningssamband.  

Mellan skogsobjekten inom Liljevalchshagen är spridningsmöjligheterna för fåglar i dags-
läget goda, men då skogen vid Liljevalchshagen är litet, ca 3 ha är det istället områdets 
storlek och kommunikationen med intilliggande barrskogar som begränsar den biolo-
giska mångfalden. De lokala spridningsmöjligheterna mot intilliggande barrskogar är i 
dagsläget begränsade, då visst motstånd föreligger vid rörelse mellan Liljevalchshagen 
och närliggande skogsområden, exempelvis Saltskog. Motståndet beror på att de flesta 
små skogsområden åtskiljs av bebyggelse och vägar. De potentiella ekologiska samban-
den söderut försämras dels av bostäder, E20 och fabriksområden söder om E20. Väs-
terut finns svaga potentiella samband mellan befintliga bostadsområden, som på södra 
sidan av E20 kopplas samman med större sammanhängande skogsområden vid Hovsjö 
och Vasaskogen.  

Grön infrastruktur och 

spridningsanalyser 

I princip har varje art 
sina egna krav på 
spridningsförhållan-
den. Ofta beskriver 
man därför olika art-
profiler för modellarter 
som har olika krav på 
sin miljö och olika 
spridningsförmåga. I 
modeller över sprid-
ning och ekologiska 
nätverk delar man upp 
landskapet i patcher 
(arternas livsmiljö, det 
vill säga värdekär-
norna) och matrix 
(landskapet mellan 
patcherna). Beroende 
på hur livsmiljöerna är 
fördelade i det omgi-
vande landskapet kan 
man göra antaganden 
hur spridningen ser 
ut. De parametrar 
som påverkar sprid-
ningen är avstånd, 
kvaliteten på mellan-
liggande matrix och 
barriärer/motstånd. 
Spridningsanalyser 
bör främst ses som 
ett pedagogiskt hjälp-
medel att synliggöra 
möjliga resonemang 
kring dessa komplice-
rade frågor om arters 
spridning.  
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Figur 16. Kartan visar regionala spridningssamband för barrskogsmesar, samt insekter kopplade till 
ädellövträd. Utredningsområdet vid Liljevalchshagen är markerat med röd rastrerad yta. Reg-
ionalt viktiga livsmiljöer för respektive grupp är utmärkta med grönt, mörkgult och mörkrött, där 
de röda ytorna är viktigast ur spridningssynvinkel. Ljusgula och ljusröda fält indikerar regionala 
spridningskorridorer. Länkar mellan olika livsmiljöer är märkta med blå och grå linjer.  
Området ingår inte i något regionalt spridningssamband för varken barrskogar eller ädellövsko-
gar.  

De naturvärden som finns i områdets barrskogsmiljöer är främst kopplade till gamla tal-
lar: Förekomst av den rödlistade vedsvampen tallticka indikerar gynnsamma förhållan-
den för andra naturvårdsintressanta svampar och insekter. För svampar som tallticka ut-
gör bebyggelsen inget hinder för spridning på lång sikt då dess sporer sprids över mycket 
långa avstånd. Arten är istället känslig för brist på substrat, då tillgången till lämpliga träd 
för arten att växa på är begränsad. Tallticka främst förekommer på tallar som är över 150 
år gamla, så arten är snarare beroende av att gamla tallar lämnas kvar spritt i landskapet. 

Ädellövskogssamband 
För insekter kopplade till ädellövträd utgör troligen inte området vid Liljevalchshagen 
viktiga livsmiljöer eller spridningsstråk på lokal nivå. Regionalt viktiga miljöer med 
ädellövträd runt Södertälje finns främst i Lina naturreservat samt runt Bornsjön. Den na-
turvärdesinventering som genomförts i området redovisar enstaka förekomster av skogs-
lind inom området vid Liljevalchshagen, men inga fynd av naturvårdsarter knutna till 
ädellövträd finns från området. Endast enstaka träd av ädellöv (lind och lönn) förekom-
mer i området. Deras isolerade läge och begränsade förekomst gör att rik biologisk 
mångfald inte kan förväntas. Kontinuiteten för lind är dock säkerligen mycket lång på 
platsen och det kan teoretiskt innebära att specialiserade arter kan ha etablerat sig och 
kunnat hänga kvar på platsen.   
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Figur 17. Karta över potentiella lokala spridningsvägar för fåglar till och från Liljevalchshagen. Sprid-
ningsmöjligheterna till och från området försämras av delvis tät bostadsbebyggelse, vägar och 
industrimark. Små stråk med trädklädd mark finns mellan skogsområden runt området vilket 
möjliggör vissa lokala svaga samband. För Liljevalchshagen del är sambanden not norr och 
nordväst viktigast då dessa kopplar samman med de regionala grönstråken. Vad gäller grön-
strukturen i centrala Södertälje är sambanden åt söder (via Västergatan) och väster (via Lilje-
valchsgatan) viktiga då dessa förbinder Saltskogs gränsområden med den regionala grön-
strukturen.  
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 Ekologisk känslighet 

Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har 
fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för 
ett område att utveckla de olika naturvärdesklasserna i en naturvärdesbedömning (figur 
18, denna figur gäller främst för skog).  

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området kan återskapas 
inom andra delar av området. Utveckling av höga naturvärden förutsätter dessutom en 
väl fungerande grön infrastruktur. Om arter inte kan sprida sig så utvecklas inte mångfal-
den i samma med tiden som illustreras i figur 18.  

Värdefulla och grova träd som finns inom utredningsområdet utgör en viktig bas för den 
nya/tillkommande grönstrukturen om delar av området i ett senare skede skulle bebygg-
gas. Lägre naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan kompenseras 
för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya stadsstrukturen eller i intillig-
gande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till exempelvis 
gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att återskapa eller 
kompensera för och bör inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga för ingrepp och 
uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel.  

 
Figur 18. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga ihop. 

Denna figur är framtagen för att illustrera utveckling av naturvärden i skogsnaturtyper, men lik-
nande samband finns även i andra naturmiljöer. I andra miljöer kan tidsaspekten skilja sig från 
den i skog. 

Naturtyper 
För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de 
största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer, är frag-
mentering (det vill säga uppsplittring) av naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan 
på spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse. Denna aspekt be-
handlas under särskilt avsnitt nedan.  

Barrskogar 
Barrskogarna är känsliga för avverkning. Rödlistade signalarter som tallticka finns inom 
områden som idag är begränsade i sin storlek. Inom objekt 3 är förekomsten av gammal 
tall riklig. Flera arter med högt eller mycket högt signalvärde som är typiska för naturty-
pen har påträffats. Vid en exploatering är det av stor vikt att behålla kontinuitet av tall i 
olika åldrar samt behålla tall som tillåts att bli gamla (ArtDatabanken 2016). 

Om en tall får växa fritt blir den normalt mellan 250–400 år gammal. Det finns dock ex-
emplar som blivit över 600 år gamla. Generellt kan sägas att ju äldre träd tillåts bli, desto 
fler skrymslen och vrår finns på dem. Ett gammalt träd har ofta utvecklade strukturer 
som gynnar biologisk mångfald. Exempel på sådana strukturer är stamhåligheter, ved-
blottor och döda grenar som kan bli hemvist för många arter. Många organismer är helt 
beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom gamla träd generellt sett är 
en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa strukturer hotade. Gamla 
träd är oftare vid sämre vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat angripas av olika ar-
ter insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd. Sammanfat-
tat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre naturvärden kommer det att 
få. Även efter att träden dött har de stort värde för den biologiska mångfalden eftersom 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen många insekter, andra småkryp och svampar trivs i döda tallar och en del djur och fåglar 
fortsatt kan bo i dess bohålor. Insekterna utgör dessutom föda åt hackspettar. De flesta 
tallar i Mellansverige idag avverkas innan de blir 100 år. En mycket liten andel, kanske 
mindre än 1% av träden blir idag över 200 år gamla och får stå kvar som döda. I en 
obrukad naturskog skulle över hälften av träden uppnå denna ålder. Utarmningen av den 
biologiska mångfalden är tillsammans med klimatförändringen den största miljöutma-
ningen i världen idag. I Sverige är det just det faktum att äldre skog försvinner en stor 
orsak till utarmningen. Det bör också nämnas att det ofta är i mer tätortsnära miljöer 
man idag hittar gammal tallskog. I det storskaliga skogsbruket, utanför skyddade områ-
den, är det mesta redan avverkat. 

Man bör beakta följande vid exploatering av skyddsvärda träd och barrskogar: 

§ Exploateringar där gamla träd avverkas bör undvikas 
§ Avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, både i form av liggande 

stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmult-
ningsstadier av ved är känsliga för att kontinuitetsbrott. De måste hela tiden ha till-
gång till sitt substrat, tar man bort substratet tar man helt bort möjligheterna för ar-
terna att existera.  

§ Hällmarkstallskogar, där markerna ofta är magra och jordtäcket är tunt, är känsliga 
för slitage i samband med en exploatering, framförallt i avseende på skador från 
skogsmaskiner och fordon. 

§ Hällmarkstallskogarna kan också vara känsliga för slitage från ett ökat besökstryck. 
§ Gamla, solbelysta tallar är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skug-

gar dessa.  
§ Gamla träd och ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena 

för att värdena ska kunna finnas kvar.  
§ Tallars rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs intill träden. 
§ På lång sikt hotas om användningen av området innebär att föryngring av träd inte 

sker, till exempel till följd av hårt slitage. 

Känslighet för fragmentering 
Det är mycket svårt att dra långtgående slutsatser om exakt hur känsliga de naturvärden 
som uppmärksammats i Liljevalchshagen är för fragmentering genom ytterligare exploa-
tering i eller i kanten av området.  

Området är som tidigare nämnts sannolikt artfattigt vad gäller ytkrävande arter som barr-
skogsmesar. Men det hyser flera naturvårdsarter som är ovanliga i Södertälje kommuns 
mer tätbebyggda delar. Flera av dessa arter lever troligtvis redan idag på randen av vad 
de kan klara av, då Liljevalchhagen har en förhållandevis liten yta. Många av dessa arter 
är oftast knutna till större sammanhängande skogsområden där större tillgång på de sub-
strat som arterna är beroende av. För djur är det viktigt att tillräcklig yta för födosök eller 
en ostörd boplats finns att tillgå. Forskning från Finland visar att talltita har ett vinterre-
vir som är ca 13 ha (Ciffczyk 2003). Arten saknas i inventeringsområdet. Då Liljeval-
chshagen är ca 3 ha medger detta teoretiskt att arten bara kan förekomma i området om 
mycket goda samband finns med intilliggande barrskogar. Talltitan är ett exempel på att 
det nu ligger strax under gränsen för att ha tillräcklig storlek för att hysa ytkrävande och 
specialiserade djurarter. Även entitan som finns i området har visat sig känslig för frag-
mentering.  

Var den exakta brytpunken för respektive art vad gäller krav på storlek av området ligger 
(så kallad ”tipping point”) är mycket svårt att säga. Forskning på barrskogsfåglar (Ede-
nius 1997), visar att skogsområden i norra Sverige med gammal gran mindre än 5 ha här-
bärgerar huvudsakligen vanliga generalistarter av skogsfåglar. Specialiserade arter före-
kommer huvudsakligen i områden större än 10 ha. Denna rapport tar dock inte kantef-
fekter i beaktande. Hur skogskanten ser ut har visat sig ha en effekt på vilka arter som 
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förekommer i vilka områden och områden med stark kanteffekt som exempelvis Lilje-
valchhagen kan förväntas behöva större yta för hysa specialiserade arter. Fågelarter med 
högre grad av specialisering som exempelvis tretåig hackspett eller vitryggig hackspett 
kräver sammanhängande ytor av lämplig livsmiljö på ca 100 ha. Arter som är något 
mindre specialiserade, exempelvis spillkråka kräver sannolikt ca halva denna yta. Berg-
lund (2004) anger att rikedomen av vedlevande svamp och rödlistade arter i skogsområ-
den/nyckelbiotoper påverkas signifikant av hur stora områdena är. Förekomsten av 
dessa arter ökar kraftigt upp till en storlek på 2–3 hektar, därefter planar kurvorna ut. 
Berglund påpekar dock att det inte bara är områdesstorlek som avgör vilka arter som 
finns på en plats. Isolering, habitat- och substratkvalité och hur olika skogsområden är 
fördelade över landskapet spelar också in när det gäller artrikedom och biologisk mång-
fald. Studier i Finland av samband artrikedom och area har gjorts även på större skala. 
Tikkanen et al (2009) visar att storleken på skogsområden (gammelskog) har en signifi-
kant påverkan på hur många arter av rödlistade svamp och skalbaggar som hittas i dessa. 
Skalan på denna studie är dock mycket stor, med en påbörjan till mättnad av art-area 
sambandet vid ca 3000 hektar om man tittar på södra Finland. En del av förklaringen till 
dessa siffror som ganska kraftigt avviker från de svenska undersökningarna är att med 
större yta följer fler olika typer av skog, vilket gör att den finska undersökningen har en 
utplanande kurva på 3000 ha och de svenska på ca 10-100. De svenska undersökning-
arna har till skillnad mot den finska utgått från en definierad skogsnaturtyp. 

§ Sammanfattningsvis kan konkluderas att för att kunna bibehålla barrskogsarter som 
svartmes och domherre krävs sannolikt att områdets barrskogsyta inte minskar i 
kombination med att sambanden med intilliggande barrskogar förstärks. Att minska 
ytan från objekt mindre än 3 ha genom exploatering riskerar tydligt att minska 
mångfalden av specialiserade arter i andra artgrupper.  

Gräsmarker 
Strax utanför och i kanten av det inventerade området förekommer ett objekt som ut-
görs av rester av ängs- och betesmarker (objekt 1). Gräsmarkerna vid Västergatan kan 
möjligen även de hysa naturvårdsarter typiska för ängs och betesarter, trots att de utgörs 
av anlagda gräsytor.  

Äng- och betesmarker är känsliga för: 
§ Upphörd hävd och igenväxning 
§ Exploatering 
§ Skuggade huskroppar etc., då många av arterna knutna till miljön är värmeälskande 

och missgynnas av ökad beskuggning 
§ Ändrade jordarsförhållanden vid utfyllnad och schaktning, då grunden till värdena 

för flora och fauna i områdets gräsmarker till stor del är knutna till det sandiga un-
derlaget.  

 

Skyddsvärda arter 

Fåglar 
Häckfågelfaunan är inte inventerad i området så nedan ges endast generella riktlinjer vad 
gäller känslighet.  

§ De flesta skogslevande fågelarter kräver stor yta för häckning och för stannfåglar 
även övervintring. Exempel på sådana arter är svartmes, kungsfågel och domherre. 
Detta gör att fåglar är särskilt känsliga för minskad skogsareal. 

§ Minskning av substrat som död stående ved och gamla träd.  
§ Många arter är känsliga för störning från människor i anslutning till boplats 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Andra skyddsvärda arter 
§ Den rödlistade arten talltickan är känslig för kontinuitetsbrott i tillgången till gammal 

tall (>150 år).  
§ Eventuell förekomst av sandlevande solitära bin är känsliga för igenväxning av ytor 

med blottad sand, samt beskuggning och minskad tillgång av nektarkällor.  



 

 NVI Liljevalchshagen 
 Analys av effekter av bebyggelsescenarier 

Uppdraget har analyserats utifrån tre alternativ scenarier: 

1) Bebyggelse tillkommer enbart längs Västergatan. 

2) Bebyggelse tillkommer enbart längs Liljevalchsgatan. 

3) Bebyggelse tillkommer längs Västergatan och längs Liljevalchsgatan. 

Viktiga utgångspunkter för analys är i första hand: 

§ Naturvärden identifierade på plans för exploatering och inom naturvärdesobjekten 
(bilaga 1 och avsnitt ”Naturvärden” 

§ Spridningssamband med intilliggande områden avsnitt ”Spridningssamband” 
§ Ekologisk känslighet barrskogar och gräsmarker, särskilt avsnitt ”Känslighet för 

fragmentering” 

Bebyggelse längs Västergatan 
Bebyggelsen planeras främst på en plats där det idag finns en parkeringsplats (figur 18). 
Delar av en sandig slänt med preliminär bedömning påtagliga naturvärden (klass 3, ob-
jekt 10), mindre delar av ett blandskogsområde med påtagliga naturvärden (klass 3), samt 
en sandig vägslänt med en ganska örtrik gräsmatta med preliminär bedömning vissa na-
turvärden (klass 3, objekt 9) berörs också.  

 
Figur 19. Läge för planerat bebyggelseområde vid Västergatan.  

Objekt 10 (figur 5 och 20) hyser i dag ung skog dominerad av björk och tall. Dess viktig-
aste naturvärden består dels i att det utgör en del av det större skogsområdet i Liljeval-
chsagen, dels att de öppna sandpartierna i slänten sannolikt utgör en plats där solitära 

Sandig slänt med ung skog med potentiellt påtag-
liga värden knutna till eventuell förekomst av vild-
bin samt anlagd gräsmark påverkas. De direkta 
konsekvenserna för biologisk mångfald förväntas 
begränsade om åtgärder görs för att minska påver-
kan på vildbin.  

På sikt kan bebyggelse ge effekter på områdets na-
turvärden. Detta genom att biologiska spridnings-
samband mot sydväst försvagas, samt att ny be-
byggelse kan ställa krav på avverkning av skygg-
ande träd i område med höga naturvärden.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen bin lever. Det råder dock osäkerhet kring detta då inventering inte skett. Grässlänten ob-
jekt 9 har värden knutna till dels viss artrikedom i markvegetationen, dels som plats där 
bin och andra arter viktiga för ekosystemtjänsten pollinering födosöker.  

 
Figur 20. Det planerade bebyggelseområdet vid Västergatan planeras på en plats där det finns re-

lativt ung björkdominerad skog, en sandig slänt bakom parkeringen, samt gräsmatteytor (bild 
är hämtad från Google street-wiew).  

Effekt på skogsmiljön och skogslevande arter 
Den planerade bebyggelsen kommer att minska befintlig skogsyta med ca 600 kvadrat-
meter. Viktiga substrat för skogslevande arter saknas i dagsläget i objekt 10 och sannolikt 
också i objekt 2. De lite äldre träd som påverkas utgörs främst av ca 40-åriga björkar. 
Den berörda ytan utgör en mycket liten del av Liljevalchshagen totala skogsyta. Det kan 
ganska säkert konstateras att skogsområdet vid Liljevalchshagen redan idag ligger på den 
nedre storleksgränsen för att kunna hysa barrskogsspecialiserade fågel-, insekts och 
svamparter. En minskning av ytan gör risken större för eventuellt lokalt utdöende. Då 
den berörda ytan är så liten kommer effekten säkerligen inte vara mätbar. Däremot kan 
bebyggelse leda till krav på att större träd tas ned i objekt 3 för att släppa in ljus till lägen-
heterna. Detta kan i så fall förväntas ge konsekvenser på naturvärdena i området.  

Genom bebyggelse så minskas de redan svaga spridningssambanden till Liljevalchsha-
gen. Det spridningssamband som främst påverkas är sambandet mot barrskogsområden 
söderut på andra sidan Västergatan täpps till så att visuellt samband bara finns kvar i ett 
smalt stråk på några tiotals meter mellan bebyggelseområdet och punkthus vid Solrosen.  

Sammantaget förväntas begränsade negativa effekter på skogslevande arter och den vik-
tigaste påverkan är att spridningssamanden förväntas försvagas. Åtgärder för att minska 
påverkan på spridningssamband och tillgång på viktiga substrat för barrskogslevande ar-
ter bör utredas i detalj om bebyggelse sker.  

Effekt på öppna gräsmarker och sandmiljöer 
Då marken ianspråktas försvinner, eller skuggas en slänt med blottad sand (objekt 10). 
Vilka arter som påverkas av detta är inte känt men sannolikt finns naturvårdsarter av so-
litära bin i objektet. Vidare påverkas Liljevalchshagens enda växtplats för mjölon. Arten 
är dock ganska vanlig i kommunen och finns på flera platser i de tätortsnära delarna.  

Sammantaget förväntas risk för påtagliga negativa effekter på sand- och gräsmarksle-
vande arter, främst solitära bin. Vidare inventering bör göras för att undersöka värdena. 
Åtgärder för att skapa ersättningsmiljöer för sand- och gräsmarkslevande arter bör utre-
das.  

Bebyggelse längs Liljevalchsgatan 
Vid Liljevalchsgatan planeras ett relativt stort bebyggelseområde (figur 21). Planerna på-
verkar dels ett större naturvärdesobjekt med äldre barrskog och höga naturvärden (ob-
jekt 3, klass 2), dels ett område med bergbrant som bedöms hysa påtagligt naturvärde 
(objekt 6, klass 3).  
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Figur 21. Läge för planerat bebyggelseområde vid Liljevalchsgatan.  

Effekt på skogsmiljön och skogslevande arter 
Det område som påverkas av den planerade bebyggelsen ingår som en del i ett större 
sammanhängande skogsområde med likartad ålder och markanvändningshistoria (objekt 
3). Skogsbrynet utmed vägen avviker lite mot skogen ca 40 meter in objektet i det att an-
delen lövträd är större och att markfloran är rikare på örter. Detta är naturligt i skogs-
brynsmiljöer. Dessutom har gallring och röjning av undervegetation och buskar skett i 
större utsträckning här jämfört med naturvärdesobjektet i övrigt. Andelen gamla och 
värdefulla träd är dock ungefär detsamma som i övriga objektet.  

I den berörda skogsbrynzonen finns ett stort antal värdefulla strukturer i form av flera 
gamla tallar (ca 170 år), gammal björk, nästan gammal asp med bohål, samt hassel. 
Längre in i bebyggelseområdet finns även gammal gran (även med bohål), hålträd och 
högstubbar av tall, samt relativ rik förekomst av död ved (lövved och barrved). I nord-
västra delen av bebyggelseområdet finns en bergbrant som också utgör en viktig struktur 
för biologisk mångfald.  

Det finns bara ett känt fynd av naturvårdsart med högt eller mycket högt indikatorvärde 
inom det planerade bebyggelseområdet. Detta är insekten granbarkgnagare. Det finns 
flera arter med visst indikatorvärde som förekommer här. Bland dessa kan nämnas svart-
mes, entita och blåsippa. Fynd av rödlistade arter saknas. Däremot förekommer tallticka 
alldeles straxt utanför området i sydöst. Det är sannolikt att rödlistade arter och/eller na-
turvårdsarter inom artgrupperna marksvamp, kärlväxter och insekter förekommer i det 
planerade bebyggelseområdet, då strukturer viktiga för artgrupperna finns. Dessa art-
grupper kunde inte inventeras i slutet av november.  

Ytan som ingår i bebyggelseplanen utgör en ansenlig andel (>10%) av Liljevalchshagen 
totala barrskogsyta och det innebär också att ca 20% av objektet med höga naturvärden 

Gammal barr- och blandskog 
med höga naturvärden påver-
kas. De direkta konsekvenserna 
för biologisk mångfald förvän-
tas stora, även om inga kända 
förekomster av rödlistade arter 
påverkas direkt.  

På sikt kan bebyggelse stora ef-
fekter på naturvärden genom att 
områdets barrskog fragmente-
ras. Minskad skogsyta i kombi-
nation med försämrade biolo-
giska spridningssamband mot 
nordöst, förväntas leda till att 
flera naturvårdsarter på sikt 
kommer att försvinna från om-
rådet. Exempelvis på sådana ar-
ter är entita, svartmes, kungsfå-
gel och granbarkgnagare. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen ianspråktas. Liljevalchshagen ligger redan idag ligger under storleksgräns för att hysa 
barrskogsarter av fåglar och på nedre gräns för storlek på skog för att hysa specialiserade 
insekter och svampar. Kungsfågel, entita och svartmes som sannolikt häckar här riskerar 
försvinna, liksom andra skogslevande fågelarter som kräver lite större yta för sin häck-
ning eller sitt vinterrevir. Den minskade arealen av skog kommer att leda till risk för brist 
och kontinuitet av viktiga substrat över tid. Substrat som specialiserade insekts- och 
svamparter är beroende av. Detta kan på sikt kan leda till lokalt utdöende på grund av 
områdets kvarvarande begränsade storlek. Arter som kan förväntas försvinna från områ-
det är bland andra granbarkgnagare.  

Genom bebyggelse så minskas de redan svaga spridningssambanden till Liljevalchsha-
gen. Det spridningssamband som främst påverkas är sambandet mot skogsområden i 
nordost på andra sidan Liljevalchsgatan täpps till så att visuellt samband bara kommer 
att finnas kvar i eventuella stråk mellan huskropparna. Stråket mot nordost är den viktig-
aste länken mot grönområdena vid Saltskog och brutna samband riskerar också på sikt 
påverka den biologiska mångfalden i både Saltskogs och Liljevalchshagsområdet.  

Sammantaget förväntas bebyggelse medföra stora negativa effekter på skogslevande ar-
ter. Om området bebyggs, bör åtgärder för att minska påverkan på spridningssamband 
och minska bebyggelsens påverkan på viktiga substrat som värdefulla träd utredas i de-
talj, med syfte att minska konsekvenserna för biologisk mångfald.  

 
Figur 22. Bebyggelseområdet vid Liljevalchsgatan planeras ligga på en plats där det finns ett örtrikt 

skogsbryn med flera värdefulla träd, bland annat gammal tall, och äldre lövträd, som utgör del 
av ett större naturvårdsobjekt med höga naturvärden (objekt 3, klass 2) (bild är hämtad från 
Google street-wiew).  

  



 

 NVI Liljevalchshagen 
 Bebyggelse längs Västergatan och längs Liljeval-

chsgatan 
Den samlade påverkan av bebyggelse vid både Västergatan och längs Liljevalchsgatan 
förväntas ge stora negativa effekter på den biologiska mångfalden i området och på 
grönstrukturen i de östra centrala delarna av tätorten. Den viktigaste påverkan utgörs av 
ianspråktagande av ca 20% av objektet med höga naturvärde (objekt 3) vid Liljevalchsga-
tan, samt att bebyggelsen med största sannolikhet kommer att påverka de lokala sprid-
ningsvägarna åt öst och syd på ett påtagligt negativt sätt. Detta förväntas få som konse-
kvens att risken för lokalt utdöende av specialiserade barrskogsarter i Liljevalchshagen. 
Dessutom riskerar de redan svaga sambanden från de regionala grönsambanden ned mot 
Saltskogsområdets grönområden försvagas. Detta förväntas leda till risk för fragmente-
ring och negativ påverkan på mångfalden i dessa grönområden.   
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Förslag till anpassningar och åtgärder 
När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för 
olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk. Därför är det nödvändigt att 
redan i ett tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden och biologisk 
mångfald. Bebyggelse av områden med skyddsvärda arter regleras av Artskyddsförord-
ningen.  

Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt så att biologisk mångfald har förutsättningar att 
finnas kvar och att spridning av arter fortsättningsvis är möjlig. I det inventerade områ-
det finns höga naturvärden i form av stor förekomst av skyddsvärda träd, skyddade och 
hotade arter och naturtyper som är regionalt sällsynta. Dessa miljöer och arter har ut-
vecklats under lång tid och är svåra att återskapa.  

Efter att områdena har exploaterats finns hot för de kvarvarande, lämnade miljöerna. Ett 
högre besökstryck från boende i området kan komma att leda till slitage på ytliga rötter 
som kan komma att skada träd. Även nyrekrytering av träd kan hämmas av ett ökat 
tramp/besökstryck i området. Vegetations- och lavfloran kan missgynnas i hällmarkstall-
skogar med tunt jordtäcke.   

Nedan ges förslag till åtgärder för att minimera planens påverkan på den biologiska 
mångfalden.  

§ Bevara områden med högt naturvärde, klass 2. För att gynna biologisk mångfald 
i området bör delområden som har högsta och högt naturvärde (objekt 3) helt un-
dantas från eventuell exploatering. En skyddszon bör helst lämnas runt detta objekt. 
Värdefulla träd skyddas i detaljplan, så att risk för framtida avverkning på grund av 
krav på ökat ljusinsläpp till lägenheter minskas.  

§ Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen. 
Bebyggelseplanernas ingrepp i objekt med påtagligt naturvärde (objekt 2, 6 och 10) 
bör göras så begränsade som möjligt. Eventuell exploatering inom dessa områden 
bör göras med stor försiktighet och kompensation av förlorade värden bör utredas.  
Eventuell exploatering inom dessa områden bör göras med stor försiktighet. Värde-
fulla träd och strukturer bör pekas ut och sparas och det krävs att det säkerställs att 
finns en blandning av gamla och unga träd inom området om områdets värden inte 
ska gå förlorade. 

§ Bevara värdefulla träd vid bebyggelse inom bebyggelseområdet vid Liljeval-
chsgatan. Om området bebyggs så bör bebyggelse anpassa så att värdefulla tallar 
och andra träd i möjligaste mån sparas och skyddas i planen. Undvik att kompaktera 
jorden under trädens kronor under byggtiden då rotsystemen annars kan skadas. 

§ Säkerställ fortsatt förekomst av naturvårdsarten barkticka och eventuella före-
komster av sandlevande solitära bin, med liten förekomst i kommunen genom 
att i detalj utreda åtgärder för bevarande.  

§ Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning. Detaljplanen kommer in-
nebära att viss del naturmark tas i anspråk, vilket minskar utrymmet för ekosystem-
tjänster, främst tjänsten biologisk mångfald, på en lokal nivå. För att minska påver-
kan på den biologiska mångfalden bör gestaltning av hus och nyttjandet av verktyget 
grönytefaktor (GYF) ge förutsättningar för bevarande av och tillhandahållande av 
nya ekosystemtjänster i området. Detta kan till exempel ske genom gröna biotoptak, 
utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapande växtlighet, samt småmil-
jöer för insekter i stödmurar, lekmaterial och andra landskapselement. Särskilt viktigt 
är att kompensera för förlusten av sandmarken i sydväst.  

  



 

 NVI Liljevalchshagen 
 Förslag till ytterligare utredningar 

Följande kompletterande utredningar föreslås: 

§ Inventering av skyddsvärda träd. Inom planområdet förekommer flera gamla tallar 
och andra skyddsvärda träd. 

§ Fågelinventering: Målet med inventeringen är att sammanställa kunskap om områ-
dets fågelvärden och utreda om skyddade fågelarter häckar inom området. Invente-
ringen av fåglar riktar sig speciellt mot de skyddsvärda arter som är listade i fågeldi-
rektivets bilaga 1 och/eller är rödlistade. Rödlistade arter innefattar både hotade ar-
ter och arter med negativ populationstrend. Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk 
lag enligt 4 § artskyddsförordningen. Inventeringen syftar till att konstatera före-
komst, häckningsstatus och möjliga respektive troliga eller säkerställda revir. 

§ Kungsfågel, gulsparv och eventuellt andra rödlistade fågelarter kan påverkas av be-
byggelse i objektet. Det är inte sannolikt att exploatering skulle bedömas påverka be-
varandestatus för de lokala populationerna av dessa arter men det kan behövas kom-
pletterande utredningar för att visa att så inte sker. 

§ Detaljinventering av kärlväxter, marksvampar och sandlevande insekter som exem-
pelvis solitära bin, främst inom objekt med preliminär värdebedömning men också 
inom områden som planeras bebyggas. Detta ger möjlighet till att bättre anpassa pla-
nen och utforma förslag för att minska effekterna på skyddsvärda växt- och djurar-
ter.  

§ Utreda möjliga skydds- och kompensationsåtgärder för de värden som påverkas. 
§ Utreda möjlighet att stärka de idag bristande gröna sambanden mellan Liljevalchsha-

gen och intilliggande grönområden, samt utreda möjlighet att minska den planerade 
bebyggelsens negativa påverkan spridningsvägar för djur och växter. 

§ Utred skötsel av naturmarken i området så att naturvärden och rekreativa värden 
gynnas utan att de står i konflikt med varandra. Bland annat bör den mer betespå-
verkade skogen i söder få tillåtas vara mer öppen än de mer orörda granskogsparti-
erna i nordöst.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Metodik  

SIS naturvärdesinventering 
Metodik för SIS naturvärdesinventering finns beskriven i dokumenten SS 199000 och 
TR 19990-1. Nedan görs en översiktlig beskrivning av metoden, särskilda förhållanden i 
denna inventering och metodik för tillägg inom SIS-inventeringen.  

SIS naturvärdesinventering kan genomföras med varierande noggrannhet. Denna inven-
tering har genomförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel.   

Förstudie 

Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning från ortofoto. Vid tolkningen gjordes av-
gränsningar av delområden utifrån strukturer i naturmiljön som bedömts vara viktiga för 
biologisk mångfald. Flygbildstolkningen har resulterat i avgränsningar av områden med 
potentiella naturvärden. Befintlig kunskap om områdets biologiska värden har eftersökts 
i databasen Artportalen, uttagsdatum 2018-11-24, historiska kartor, geologiska kartor, 
samt litteratur (se referenser).  

Fältinventering SIS 
Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se faktaruta) som 
tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. Vid inventeringen av biotopvärden 
läggs förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel före-
komst av opåverkade våtmarker, gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd med 
mera. För att kartlägga artvärdet inventeras förekomst av rödlistade arter och andra na-
turvårdsarter. Särskild fokus lades på artgrupperna lavar, mossor, marksvampar, ved-
svampar, samt kläckhål efter vedlevande skalbaggar, som är särskilt viktiga i de naturty-
per som förekommer i området. Även naturvårdsarter av fåglar noterades men någon 
riktad inventering har inte genomförts. Utifrån inventeringsresultatet avgränsas naturvär-
desobjekt och landskapsobjekt (områden där landskapets betydelse för biologisk mång-
fald är större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens). En mer de-
taljerad beskrivning av metoden för inventering enligt SIS-standarden finns i bilaga 3. 
Fältbesök genomfördes 26:e november 2018. 

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes under slutet av november 2018. Artvärde är framför allt bedömda 
med utgångspunkt från förekomster av mossor, lavar och vedlevande svampar. Den 
sena inventeringsperioden medförde att många naturvårdsarter bland insekter, kärlväxter 
och marksvampar inte kunde identifieras. Naturvårdsarter fågel kunde inte inventeras. 
Naturvärdesinventeringen bedöms i objekt där dessa delvis som preliminär i objekt där 
dessa artgrupper bedöms som viktiga och där andra naturvårdsarter från andra artgrup-
per inte påträffats i tillräcklig mängd för säker bedömning. 

Landskapsobjekt 
När landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan ka-
raktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större landskapsobjekt 
avgränsas. Det gäller till exempel när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger 
förutsättningar för naturvårdsarter som är knutna till landskap snarare än till enskilda bi-
otoper. Detta gäller även när områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans med de 
ingående naturvärdesobjekten skapar en helhet som har betydelse för biologisk mång-
fald.  

Bedömning av 
art- och biotop-
värde 
Bedömningsgrun-
den för biotopvärde 

omfattar två under-
liggande aspekter: 
biotopkvalitet samt 
sällsynthet. I 
aspekten sällsynt-
het vägs även even-

tuella hot mot bioto-
pen in.  

I bedömningsgrun-
den för artvärde in-
går fyra aspekter: 

förekomst av natur-
vårdsarter (se ne-
dan), rödlistade ar-
ter, hotade arter 
och artrikedom. 

Biotop- och artvär-
det bedöms var för 
dig på en fyrgradig 
skala (obetydligt, 
visst, påtagligt och 
högt).  

 



 

 NVI Liljevalchshagen 
 Spridningsanalys 

I analysen av grön infrastruktur och spridningssamband kring planområdet har också in-
gått en tolkning av tidigare analysresultat för "Underlag till en regional grön infrastruktur 
i Stockholms län", som Ekologigruppen tidigare framställt åt Länsstyrelsen. Vi studerade 
den befintliga modellen för viktiga regionala spridningssamband och relaterade naturom-
rådena i Liljevalchshagen till dem. Ekologigruppens rapport "Underlag till en regional 
grön infrastruktur i Stockholms län" innefattar habitatnätverk för barrskogsmesar och 
eklevande insekter." 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud  NVI Liljevalchshagen Referenser 
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Bilaga 1. Objektskatalog Liljevalchshagen 
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som 
avgränsats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på 
dokumentation som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för 
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om bedömning av 
ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i 
objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning finns 
redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren. 
Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i 
stigande nummerordning. 

Läsinstruktion 
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1-2 sidor. I beskrivningen ingår 
administrativa data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en 
sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en 
motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell över påträffade och kända 
naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter. Mer information om de påträffade 
arternas ekologi finns i bilaga 2.  

Naturvärdesklass 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet 
för bedömningsgrund art och biotop (se beskrivning i bilaga 3, Metodbeskrivning). 
Grund för både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:  
• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald 
• Högt naturvärde naturvärdesklass 2.	Stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald 
• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3.	Påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald 

Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt STS kallas i 
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av 
respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska 
naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte 
ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga) 
används namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se 
bilaga 3, Metodbeskrivning). 

Natura 2000 Naturtyp 

En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000-
naturtyp eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller 
inte. För allmänna och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är 
gynnsamt för att biotopvärdet ska bli högt för bedömningskriterie sällsynthet och hot. 
För sällsynta naturtyper som exempelvis naturliga gräsmarker behöver naturtypen inte 
vara i gynnsamt tillstånd.  

 

 

 
 



Objektskatalog 7914 LiljevalchshagenSida: 1

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Sydvänd och sandig gräsmark glest bevuxen med enstaka ca 130-åriga tallar, belägen runt och söder om punkthusen kvarteret
Solrosen på Mariekällsgatan. Området har innan det bebyggdes 1951, tidigare utgjorts av trädklädd till öppen betesmark. Delar av
den ursprungliga naturliga gräsmarken har omförts till gräsmatta och i den har ett ganska stort antal betesmarksarter överlevt. Hela
tretton naturvårdsarter knutna till betesmarker påträffades under inventeringen, trots det sena inventeringsdatumet.  Artrika fragment
finns uppblandade med mer artfattiga, med kortare hävdkontinuitet. Bland övriga arter som förekommer i gräsmarken märks bland
annat rotfibbla och tusensköna. Området har förutsättningar för en artrik insektsfauna, genom sin blomsterrikedom och den sandiga
torra miljön.

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 100-120

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Silikatgräsmarker, Park

Ingen

Inventerare Anders Haglund

1. Artrik gräsmark vid Solrosen

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Enstaka Visst Anders HaglundGullviva (Primula veris) AFS: § 8

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Värdet är knutet till partier med naturlig gräsmarksvegetation och
de över 100-åriga solbelysta tallarna.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7914 LiljevalchshagenSida: 2

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Visst Anders HaglundGulmåra (Galium verum) ängs- och betesart

Visst Anders Haglund
Prästkrage (Leucanthemum

vulgare)
typisk art, ängs- och betesart

Ringa Anders HaglundSmultron (Fragaria vesca) Ekologigruppens
naturvårdsart

Visst Anders Haglund
Trubbhagtorn (Crataegus

monogyna)
Ekologigruppens
naturvårdsart

Visst Anders HaglundBuskviol (Viola hirta) Ekologigruppens
naturvårdsart

Enstaka Högt Anders Haglund
Kantig fetknopp (Sedum

sexangulare)
typisk art

Enstaka Högt Anders HaglundBrudbröd (Filipendula vulgaris) typisk art, ängs- och betesart

Visst Anders HaglundÄngshavre (Avenula pratensis) typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Visst Anders Haglund
Duvnäva (Geranium

columbinum)
typisk art

Enstaka Högt Anders HaglundVårfingerört (Potentilla crantzii) typisk art, ängs- och betesart

Enstaka Visst Anders Haglund
Fyrkantig johannesört
(Hypericum maculatum)

Ekologigruppens
naturvårdsart

Ett stort
antal

Visst Anders HaglundGråfibbla (Pilosella officinarum) brynart



Objektskatalog 7914 LiljevalchshagenSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en blandskog i sydvänd sluttning norr om punkthusen. I söder finns en blandskog på moränmark med stort inslag
asp. I norra delen av objektet övergår skogen till gles hällmarkstallskog. I sydväst finns en sydvästvänd ca fyra meter hög bergbrant.
Objektet är tydligt påverkat av äldre tiders bete och från senare tids gallring av skogen. På de historiska flygbilderna från 1950-talet
framgår att skogen vid denna tid var ganska gles och mest bestod av yngre träd. Sannolikt förekom endast enstaka träd under tid
med intensivt bete för ca 100 år sedan. Betespåverkan märks idag främst genom förekomst av betesmarksarter i markvegetationen. I
trädskiktet dominerar i nämnd ordning tall och asp med inslag av björk, oxel och fågelbär. Gamla träd förekommer bara i form av
enstaka tallar. I övrigt domineras trädskiktet av yngre lövträd. Död ved förekommer endast sparsamt och då främst lövved. 

Den enda påträffade naturvårdsarten med högt indikatorvärde utgörs av den asplevande vedsvampsarten barkticka. Arten är ganska
ovanlig i kommunen och typisk för igenväxande betesmarker. Den kan indikera att skyddsvärda insektsarter knutna till död aspved
kan finnas kvar i området.

Landskapsområde: Liljevalchshagen

Kontinuitet: Avbruten hävd

Beståndålder: 70-100

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Blandskog, Hällmarkstallskog

Ingen

Inventerare Anders Haglund

2. Blandskog

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Björk

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Asplåga

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Värdena är främst knutna till förekomst av en gammal tall, asplevande
arter, samt spår av betesflora i markvegetationen.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Ringa Anders HaglundLiljekonvalj (Convallaria majalis) AFS: § 9

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Visst Anders HaglundÄrenpris (Veronica officinalis) ängs- och betesart, brynart

Ringa Anders HaglundSmultron (Fragaria vesca) Ekologigruppens
naturvårdsart

Högt Anders HaglundBarkticka (Oxyporus corticola) typisk art,
naturvärdesindikator

Visst Anders HaglundTjärblomster (Viscaria vulgaris) typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Geologi Bergvägg/Lodyta Sydexponerad

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Tallåga

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal tall

Naturvårdsarter



Objektskatalog 7914 LiljevalchshagenSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på nyckelbiotop

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Objektet utgörs av en gammal (ca 130-årig) talldominerad barrskog på moränmark med stort inslag av löv (30%). Marken är delvis
hällmarksbunden i områdets västra, med högt belägna delar. I allra västligaste delen ned mot parkeringsplatsen har jorden relativt
stort inslag av sand.

Tall dominerar det artrika trädskiktet. Gran är också vanlig, särskilt i områdets östra del. Bland lövträden dominerar asp i brynen
tillsammans med sälg. Gammal vårtbjörk är det vanligaste trädslaget den övriga skogen. Hassel förekommer i områdets nordöstra
del. Här finns också enstaka lönnar och fågelbär. Närmast hällmarken i de centrala delarna finns ett litet bestånd av lind (fem träd),
som säkert är en rest från bronsålderns värmetid. Markfloran är typisk för naturtypen i regionen med rester av betesmarksarter i den
södra delen och med en mer risominerad vegetation i den norra.

Skogen sannolikt betad fram till 1930 talet. På de historiska flygbilderna från 1950-talet framgår att skogen då var gammal men
glesare än idag. På senare tid har skogen påverkats av skogsbruksåtgärder i form av en försiktig plockhuggning. Död ved plockades
bort förr, men inte idag, vilket gör att det finns relativt gott om färsk död ved (ca 10 m3/ha). Men det gör också att lågakontinuitet
saknas och att äldre nedbrutna lågor nästan saknas helt.

Landskapsområde: Liljevalchshagen

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 120-150

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Barrblandskog, Tallskog

Ingen

Inventerare Anders Haglund

3. Äldre barrblandskog

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Gammal tall

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Bedömningen är att området också har potential att hysa
ovanliga marksvampar och rödlistade insekter knutna till död björkved, genom sin långa skogliga kontinuitet och rik förekomst av
lövträd. Marksvamp och insekter kunde inte inventeras på grund av tidpunkt för inventering. Artvärdet skulle således potentiellt kunna
vara högt men detta skulle inte påverka naturvärdet enligt SIS.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000-naturtyp.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Enstaka Ringa Anders HaglundKungsfågel (Regulus regulus) AFS: § 4 (rödlistad art)

Ringa Anders HaglundLiljekonvalj (Convallaria majalis) AFS: § 9

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Ringa Anders HaglundKungsfågel (Regulus regulus) Sårbar (VU)

Flera Mycket högt Anders HaglundTallticka (Phellinus pini) Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Visst Anders HaglundLuktticka (Osmoporus odoratus) Ekologigruppens
naturvårdsart

Enstaka Mycket högt 5Anders HaglundLind (Tilia cordata) signalart skog

Ringa Anders HaglundSmultron (Fragaria vesca) Ekologigruppens
naturvårdsart

Sällsynt (<1 ha) 85 cmVärdefulla träd Gammal gran Bohål

Tämligen allmänt (5-
-15 m3/ ha)Torrträd och högstubbar Gran Torrträd

Tämligen allmänt (5-
-15 m3/ ha)Torrträd och högstubbar Tall Bohål

Tämligen allmän (11
-50/ ha) 60 cmVärdefulla träd Gammal tall Brandljud

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Gammal vårtbjörk

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal asp Bohål

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Geologi Bergvägg/Lodyta Östexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla buskar Hassel

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Tallåga

Tämligen allmänt (5-
-15 m3/ ha)Lågor Björklåga

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Granlåga Grov

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Granlåga Grov

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal gran

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal lind

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Gran

Tämligen allmänt (5-
-15 m3/ ha)Torrträd och högstubbar Björk

Vedsvamprik, hackmärken efter
hackspettar

Naturvårdsarter
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Visst Anders HaglundGökärt (Lathyrus linifolius) typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Enstaka Högt Anders Haglund
Granbarkgnagare
(Microbregma emarginatum)

typisk art, signalart skog,
tidigare rödlistad art

Flera Visst Nära LilievalchsgatanAnders HaglundBlåsippa (Hepatica nobilis) typisk art, signalart skog,
brynart

Enstaka Visst
Ett revirhävdande par nära L-
gatanAnders HaglundSvartmes (Periparus ater) Ekologigruppens

naturvårdsart

Enstaka Visst Ett revirhävdande par i östAnders HaglundEntita (Poecile palustris) typisk art, tidigare rödlistad
art

Enstaka Visst Sjungande haneAnders HaglundDomherre (Pyrrhula pyrrhula) Ekologigruppens
naturvårdsart
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Öppen hällmark med enstaka yngre tallar och lövträd. På historiska flygfotografier från 1950-talet framgår att området då hyste äldre
tall, som nu är avverkad.

Området är relativt hårt slitet av tramp från besökare och trampkänslig vegetation i form av renlavsmattor etc saknas.

Landskapsområde: Liljevalchshagen

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 20-40

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Berg och sten

Gles hällmarktallskog, < 30%

Ingen

Inventerare Anders Haglund

4. Öppen hällmark

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7914 LiljevalchshagenSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en relativt ung aspdominerad lövskog med inslag av lönn. Rönn och björk förekommer också i trädskiktet. De
största lönnarna mäter ca 40 cm i brösthöjd.

Markfloran är örtrik men kunde inte inventeras på grund av årstiden. Jordarten i objektet utgörs av sand.

På historiska flygbilder från 50-talet framgår att lövskog fanns uppvuxen på denna tid. Kontinuitet med träd är alltså troligen ganska
lång.

Landskapsområde: Liljevalchshagen

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 70-100

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Aspskog

Ingen

Inventerare Anders Haglund

5. Lövskog med ädellövinslag

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Värdefulla träd Nästan gammal vårtbjörk

Värdefulla träd Gammal rönn

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.Då markfloran inte kunde inventeras och då naturvårdsarter kan
misstänkas finnas här bedöms området preliminärt ha visst artvärde vilket ger påtagligt naturvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en en nordvänd, ca 8 m hög, lövskogsbevuxen bergbrant.

Asp dominerar det artrika trädskiktet. Rönn är också vanlig, liksom sälg. En nästan gammal lönn (50 cm i brösthöjdsdiameter) finns
också. Markfloran är örtrik med förekomst av bland annat ormbunken träjon. Stensöta är vanlig på bergpartier. Mossfloran i branten
domineras av i regionen vanligt förekommande arter. Skogen var sannolikt betad och mer öppen fram till 1930 talet.

Landskapsområde: Liljevalchshagen

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 70-100

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Bergbrant (>30% trädskikt), Triviallövskog

Ingen

Inventerare Anders Haglund

6. Lövskogsklädd brant

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän (11
-50/ ha) 40 cmVärdefulla träd Nästan gammal asp Bohål

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Tall Bohål

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Nästan gammal lönn

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Geologi Bergvägg/Lodyta Nordexponerad, fuktig lövmull

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Då markfloran har förutsättningar att hysa naturvårdsarter
bedöms artvärdet av försiktighetsprincipen ändå som visst, vilket ger den samlade bedömningen påtagligt naturvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7914 LiljevalchshagenSida: 2

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Ringa Anders HaglundLiljekonvalj (Convallaria majalis) typisk art

Naturvårdsarter
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Liten skogsdunge med relativt ung skog som ingår i förskolans lekområde. Objektet fortsätter öster ut in mot det stora
barrskogsobjektet 3. Trädskiktet domineras av björk som är ca 50-årig. Enstaka ca 80-årig tall finns också. Död ved saknas nästan
helt. Markfloran är påverkad av tramp från förskolan och dominerad av fårsvingel.

Landskapsområde: Liljevalchshagen

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 40-70

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Triviallövskog

Ingen

Inventerare Anders Haglund

7. Björkdunge Västergatan

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Ringa Anders HaglundSmultron (Fragaria vesca) Ekologigruppens
naturvårdsart

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. De viktigaste värdena är knutna till framförallt lövträden, samt att
det ingår i landskapsobjektet Liljevalchshagen.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Park/tomtmark framför radhus vid Västergatan. Trädskiktet är glest och utgörs av tre planterade björkar och en asp med en ålder på
ca 30 år. Marken utgörs av gräsmatta som till delar är sandig och gles. Blåeld och andra ruderata arter, som är viktiga nektarkällor för
bland annat bin förekommer.

Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 20-40

Markfuktighet: Torr

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Tomtmark

Ingen

Inventerare Anders Haglund

8. Parkmark med björk Västergatan

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Visst Anders Haglund
Stor blåklocka (Campanula

persicifolia)
typisk art, ängs- och betesart

Flera Visst Anders Haglund
Prästkrage (Leucanthemum

vulgare)
typisk art, ängs- och betesart

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde. En preliminär bedömningen är att området har potential att
hysa intressant flora och insektsliv knuten till den sandiga marken. Därmed blir den preliminära bedömningen att objektet hyser visst
artvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Visst Anders HaglundGråfibbla (Pilosella officinarum) brynart

Enstaka Visst Anders Haglund
Trubbhagtorn (Crataegus

monogyna)
Ekologigruppens
naturvårdsart
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Sandig gräsbevuxen vägkant/slänt mellan Västergatan och parkeringsplats. Området sköts som gräsmatta. På grund av den sandiga
marken är objektet relativt blomsterrikt med bland annat rik förekomst av gråfibbla, rotfibbla och revfingerört. Naturvårdsarter med
högre indikatorvärde kunde inte påträffas vid inventeringen. Det kan inte uteslutas att sådana förekommer. Det finns viss potential för
att insekter knutna till sandiga gräsmarker kan förekomma med årstiden medgav ej bedömning av denna aspekt.

Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Infrastruktur och bebyggd mark

Vägkantsvegetation med blottad sand

Ingen

Inventerare Anders Haglund

9. Gräsyta invid parkeringsplats

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Flera Visst Anders HaglundGråfibbla (Pilosella officinarum) brynart

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde. En preliminär bedömningen är att området har potential att
hysa intressant flora och insektsliv knuten till den sandiga marken. Därmed blir den preliminära bedömningen att objektet hyser visst
artvärde, vilket ger visst naturvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en ganska glest bevuxen sandig sydvästexponerad slänt. Markvegetationen är gles typisk för öppna sandiga
skogsmarker med förekomst av mjölon. I övrigt är markfloran dominerad av fårsvingel. Blottad sand förekommer relativt allmänt. Allt
detta ger upphov till goda förutsättningar för förekomst av solitära bin som brukar ha sin boplats i denna typ av miljö. Dessutom finns
goda födosöksmöjligheter i närliggande relativt blomsterrika gräsmarker (objekt 1, 8, 9). Många arter solitärbin är hotade. Årstid för
inventering har inte medgivit inventering av denna artgrupp.

Trädskiktet domineras av ung tall med inslag av yngre björk (ca 25–35 år). I buskskiktet förekomer enstaka sälg. Sannolikt har
skogen i objektet avverkats i samband med anläggande av parkeringen.

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 20-40

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Infrastruktur och bebyggd mark

Vägkantsvegetation med blottad sand

Ingen

Inventerare Anders Haglund

10. Sandig slänt vid parkering

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Geologi Öppna sand/grusytor

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Antalet påträffade naturvårdsarter är få och inga arter med högt
indikatorvärde har påträffats. Objektet bedöms av försiktighetsprincipen preliminärt ändå hysa påtagligt artvärde då goda
förutsättningar finns för förekomst av naturvårdsarter i artgrupperna solitära bin och steklar. Biotopvärdet bedöms som visst då miljön
är regionalt ovanlig.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7914 LiljevalchshagenSida: 2

Visst Anders HaglundMjölon (Arctostaphylos uva-ursi) typisk art



Bilaga 2. Artkatalog 

Naturvårdsarter funna i området 
Nedan listas de naturvårdsarter som utredningen funnit inom området i tabellform.  

I artkatalogen redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var 
(rubrik Förekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens). För karta över 
naturvärdesobjekt se huvudrapport figur 5. 

Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart 
det är (rödlistad art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart etc). I det fall 
Ekologigruppen pekat ut egna indikatorarter redovisas motiv för detta i tabell 2.  

Tabell 1.   Naturvårdsarter funna i inventeringsområdet. 
() = Natura-naturtyper som den typiska arten är utpekad i: 1220 Sten och grusvallar, 1610 Åsöar i Östersjön, 
2180 Trädklädda dyner, 2320 Rissandhedar, 5130 Enbuskmarker, 6110 Basiska berghällar , 6210 
Kalkgräsmarker, 6270 Silikatgräsmarker, 6510 Slåtterängar i låglandet, 6530 Lövängar, 8230 
Hällmarkstorräng, 9010 Taiga, 9030 Landhöjningsskog, 9060 Åsbarrskog, 9070 Trädklädd betesmark , 9190 
Näringsfattig ekskog 

Namn Artgrupp Indikator-
värde 

Naturvårdsartskategori Förekomst Frekvens Källa 

Lind (Tilia cordata) Kärlväxter Mycket 
högt 

Signalart skog Objekt: 3 Enstaka Anders Haglund 

Tallticka (Phellinus pini) Storsvamp
ar 

Mycket 
högt 

Typisk art  (9010, 9060), 
signalart skog, rödlistad art 

Objekt: 3 Flera Anders Haglund 

Kantig fetknopp (Sedum 
sexangulare) 

Kärlväxter Högt Typisk art  (8230) Objekt: 1 Enstaka Anders Haglund 

Vårfingerört (Potentilla crantzii) Kärlväxter Högt Typisk art  (6210, 6270, 
6510, 6530), ängs- och 
betesart 

Objekt: 1 Enstaka Anders Haglund 

Granbarkgnagare 
(Microbregma emarginatum) 

Skalbagga
r 

Högt Typisk art  (9010), signalart 
skog, tidigare rödlistad art 

Objekt: 3 Enstaka Anders Haglund 

Barkticka (Oxyporus corticola) Storsvamp
ar 

Högt Typisk art  (9010, 9030), 
naturvärdesindikator 

Objekt: 2 Enstaka Anders Haglund 

Gullviva (Primula veris) Kärlväxter Visst Typisk art  (6270, 6510, 
6530, 9070), ängs- och 
betesart, skyddad art 

Objekt: 1 Enstaka Anders Haglund 

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Kärlväxter Visst Typisk art  (5130, 6270), 
ängs- och betesart 

Objekt: 1 Enstaka Anders Haglund 

Buskviol (Viola hirta) Kärlväxter Visst Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 1  Anders Haglund 

Duvnäva (Geranium 
columbinum) 

Kärlväxter Visst Typisk art  (6110) Objekt: 1  Anders Haglund 

Gråfibbla (Pilosella officinarum) Kärlväxter Visst Brynart Objekt: 1, 8, 9 Ett stort antal, 
Flera 

Anders Haglund 

Gulmåra (Galium verum) Kärlväxter Visst Ängs- och betesart Objekt: 1  Anders Haglund 

Gökärt (Lathyrus linifolius) Kärlväxter Visst Typisk art  (9070), ängs- 
och betesart, brynart 

Objekt: 3  Anders Haglund 

Mjölon (Arctostaphylos uva-
ursi) 

Kärlväxter Visst Typisk art  (1220, 1610, 
2180, 2320) 

Objekt: 10  Anders Haglund 

Prästkrage (Leucanthemum 
vulgare) 

Kärlväxter Visst Typisk art  (6270, 6510, 
6530), ängs- och betesart 

Objekt: 1, 8 Flera Anders Haglund 
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Stor blåklocka (Campanula 
persicifolia) 

Kärlväxter Visst Typisk art  (6270, 6510), 
ängs- och betesart 

Objekt: 8 Enstaka Anders Haglund 

Tjärblomster (Viscaria vulgaris) Kärlväxter Visst Typisk art  (8230), ängs- 
och betesart, brynart 

Objekt: 2  Anders Haglund 

Trubbhagtorn (Crataegus 
monogyna) 

Kärlväxter Visst Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 1, 8 Enstaka Anders Haglund 

Ängshavre (Avenula pratensis) Kärlväxter Visst Typisk art  (6210), ängs- 
och betesart, brynart 

Objekt: 1  Anders Haglund 

Ärenpris (Veronica officinalis) Kärlväxter Visst Ängs- och betesart, brynart Objekt: 2  Anders Haglund 

Luktticka (Osmoporus 
odoratus) 

Storsvamp
ar 

Visst Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 3  Anders Haglund 

Gulsparv (Emberiza citrinella) Fåglar Visst Rödlistad art, skyddad art Ingen uppgift, 
sannolik 
förekomst i 
inventeringsom
rådet 

Enstaka, 
observation 
under 
häckningstid 

Artportalen 2010 

Liljekonvalj (Convallaria majalis) Kärlväxter Ringa Typisk art  (9170, 9190), 
skyddad art 

Objekt: 2, 3, 6 Enstaka Anders Haglund 

Fyrkantig johannesört 
(Hypericum maculatum) 

Kärlväxter Ringa Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 1 Enstaka Anders Haglund 

Smultron (Fragaria vesca) Kärlväxter Ringa Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 1, 2, 3, 
7 

Enstaka Anders Haglund 

Kungsfågel (Regulus regulus) Fåglar Ringa Rödlistad art, skyddad art Objekt: 3 Enstaka Anders Haglund 

Tornseglare (Apus apus) Fåglar Ringa Rödlistad art, skyddad art Ingen uppgift, 
sannolik 
förekomst i 
inventeringsom
rådet 

Enstaka, 
observation 
under 
häckningstid, 
födosäker 
sannolikt endast i 
inventeringsområ
det 

Artportalen 2011 



Naturvårdsarternas ekologi  
Nedan redovisas naturvårdsarternas ekologiska krav, samt vad de indikerar för 
biologiska värden.  

Tabell 2.  Beskrivning av de funna naturvårdsarternas ekologi och ekologiska krav. 

 

  

Namn Ekologi och krav på miljö 

Lind (Tilia cordata)  

Tallticka (Phellinus pini) Talltickan indikerar kontinuerlig tillgång gammal tall och skoglig kontinuitet. Arten är en parasit på 
gamla levande tallar. Fruktkroppar visar sig först på tallar som är 100-150 år eller äldre. Den är spridd i 
stora delar i Sverige och finns framförallt i skogar med naturskogsrester, i hällmarkstallskog eller där 
gamla, senvuxna tallar förekommer i kulturmark. Det är en väl känd och lätt identifierbar art. Arten är 
signalart och därigenom noga eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Den överlever på 
hänsynsträd. talltickan kan lokalt vara tämligen allmän men totalpopulationen bedöms ha minskat och 
fortgående att minska p.g.a. kortare omloppstider i skogsbruket och att gamla tallar och tallskogar 
avverkas. Förutsättningar för tallticka i produktionsskog är små, då den bara kan finnas på lämnade 
gamla tallar.  

Kantig fetknopp (Sedum sexangulare) Solexponerade hällar med störning 

Vårfingerört (Potentilla crantzii) God hävd 
Granbarkgnagare (Microbregma 
emarginatum) 

Gammal grovbarkig gran 

Barkticka (Oxyporus corticola) Kontinuerlig tillgång till död ved, tillgång på död lövved 

Gullviva (Primula veris) God hävd 
Brudbröd (Filipendula vulgaris) God hävd 

Buskviol (Viola hirta) Hävdkontinuitet 

Duvnäva (Geranium columbinum) Störning 
Gråfibbla (Pilosella officinarum) Hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Gulmåra (Galium verum) Arten indikerar näringsfattiga förhållanden och god hävd.  
Gökärt (Lathyrus linifolius) God hävd, hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) Exponering, störning, luckig ljusöppen skog, ljusöppet, lagom störning 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) God hävd 
Stor blåklocka (Campanula persicifolia) God hävd 

Tjärblomster (Viscaria vulgaris) Solexponerade hällar med störning, hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Trubbhagtorn (Crataegus monogyna) Artrika betesmarks- och brynmiljöer, viktig nektarkälla för insekter 

Ängshavre (Avenula pratensis) God hävd, ogödslat, hävdkontinuitet, artrika miljöer 
Ärenpris (Veronica officinalis) Hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Luktticka (Osmoporus odoratus) Lågakontinuitet. När man har hittat arten i slutna skogsmiljöer har det varit lite finare barrskogar med en 
del död ved. Arten förekommer också på solexponerade granstubbar på hyggen men har här lägre 
indikatorvärde.  

Gulsparv (Emberiza citrinella)  

Liljekonvalj (Convallaria majalis) Markkontinuitet 

Fyrkantig johannesört (Hypericum 
maculatum) 

Indikatorart för miljöstöd enligt jordbruksverket. 

Smultron (Fragaria vesca) Arten indikerar i viss mån näringsfattiga förhållanden och god hävd, men kan finnas kvar långt efter det 
att hävden upphört.  

Kungsfågel (Regulus regulus) Kungsfågel häckar i granskog och granblandad skog. Den förekommer allmänt i hela landet. Arten har 
minskat kontinuerligt i antal sedan 1990 och utifrån detta bedöms minskningen inte kunna förklaras av 
naturlig beståndsfluktuation. minskningstakten har uppgått till 39 (30-53) % under de senaste 10 åren.  

Tornseglare (Apus apus)  

Lind (Tilia cordata) Talltickan indikerar kontinuerlig tillgång gammal tall och skoglig kontinuitet. Arten är en parasit på 
gamla levande tallar. Fruktkroppar visar sig först på tallar som är 100-150 år eller äldre. Den är spridd i 
stora delar i Sverige och finns framförallt i skogar med naturskogsrester, i hällmarkstallskog eller där 
gamla, senvuxna tallar förekommer i kulturmark. Det är en väl känd och lätt identifierbar art. Arten är 
signalart och därigenom noga eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Den överlever på 
hänsynsträd. talltickan kan lokalt vara tämligen allmän men totalpopulationen bedöms ha minskat och 
fortgående att minska p.g.a. kortare omloppstider i skogsbruket och att gamla tallar och tallskogar 
avverkas. Förutsättningar för tallticka i produktionsskog är små, då den bara kan finnas på lämnade 
gamla tallar.  
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Bilaga 3. Metodbeskrivning för naturvär-
desbedömning enligt SIS 
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende 
på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvär-
desinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande, naturvärdesbedöm-
ning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska 
naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med natur-
värde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för frilufts-
livet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. 
Områden med lägre naturvärde redovisas inte.  

Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår 
bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är ut-
pekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller för-
bättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med na-
turvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass re-
staurerbar ängs- och betesmark. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 
nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet 
men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biolo-
gisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra 
värdestrukturer och värdeelement saknas. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att be-
vara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, 
socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotop-
värde.  
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Biotopvärde 
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och 
strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad 
Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper 
som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en tolk-
ning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Naturanaturtyperna (Ekologi-
gruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; 
§ Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 
§ Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer, struk-

turer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form 
För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för bio-
logisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och 
med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella 
regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Naturanaturtyp som är hotad i 
ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-
naturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriteri-
erna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske. Stan-
darden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp. 
För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker räcker 
det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyper uppnås för att 
erhålla högt biotopvärde.  

En viktig struktur i skog som är avgörande av om biotopen ska klassas som Naturana-
turtyper utgörs av förekomst av gamla träd. Här används den definition av gamla träd 
som använts vid Basinvenering av skog i skyddade områden (Naturvårdsverket 2014). 
För exempelvis tall gäller att träden måste ha en ålder på över 150 år för att klassas som 
gammalt träd och för att klassas som nästan gammalt över 100 år. För definition av 
mycket gamla träd har definition enligt åtgärdsprogram för skyddsvärda träd använts 
(>200 år Naturvårdsverket 2004). 

Artvärde 
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter, 
hotade arter och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda 
allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda na-
turvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. 
Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan 
nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som indikerar gynnsam 
bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirektivet, skogliga signalarter 
(utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter 
(utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna 
indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respek-
tive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrike-
dom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med brist-
fällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på 
en fyrgradig skala för artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som ex-
empelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så 
att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger 
högt artvärde. 
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Samlad naturvärdesbedömning 
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och 
artvärden som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av natur-
vårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap 
rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper 
har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallsko-
gar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in 
i den samlade bedömningen.  

 

Figur 1. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art och biotopvärde relaterar till varandra. 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär be-
dömning 

En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När osä-
kerheten bedöms som alltför stor så redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. Osä-
kerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  

§ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under 
årstiden då fältarbetet genomförs 

§ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter 
då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar) 

§ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc) 
§ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av natur-

vårdsarter saknas 
§ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsar-

ter ingår inte i uppdraget 
§ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas 
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Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss 
osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

Preliminär bedömning kan anges när:  

§ naturvårdsarter inte har inventerats 
§ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat 

inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängs-
miljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, 
det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen 
sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet  
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