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Sammanfattning 
 
Sweco Environment AB har fått i uppdrag av Södertälje kommun att genomföra en 
naturvärdesinventering (NVI) inom ramen för ett planarbete för ett nytt verksamhetsområde i Järna – 
Södertuna. NVI:n utförs enligt SIS-standard, på fältnivå med detaljeringsgrad översikt samt med 
tilläggen naturvärdesklass 4 och generella biotopskydd. Vidare ska det i inventeringen inkluderas en 
översiktlig kartläggning av gröna samband. 
 
Det aktuella inventeringsområdet utgörs av ett ca 300 hektar stort skogsområde med inslag av 
jordbruksmark, främst i områdets södra delar. Planområdet ligger mellan västra stambanan i väst och 
E4:an i öst. Tvärs igenom området går Ostlänkens spårreservat. Sydöstra delen av området är planlagd 
för industri, handel och kontor samt natur. Här finns även område för en större transformatorstation. 
Övriga delar av programområdet saknar detaljplan. Området är rikt på fornlämningar. 
 
Under fältbesöken under april månad 2020 avgränsades totalt 60 naturvärdesobjekt där 15 av dessa 
bedömdes att ha ett högt naturvärde, 29 bedömdes ha ett påtagligt naturvärde och 16 bedömdes att ha 
ett visst naturvärde. 
 
Inom utredningsområdet noterades den skyddade och rödlistade spillkråkan under fältbesöket. Vid 
tidigare inventeringar har de rödlistade arterna stare och gulsparv noterats. 
 
I det aktuella inventeringsområdet bedömdes total 31 biotoper att ingå i det generella biotopskyddet. Av 
dessa var två odlingsrösen i jordbruksmark, 18 åkerholmar i jordbruksmark samt 11 småvatten och 
våtmark i jordbruksmark här i form av diken. Dispens enligt 7 kap.11 § i miljöbalken kan komma att 
krävas för ingrepp i biotopskyddade miljöer (Miljöbalk (1998:808).  
 
Enligt GIS-analysen är Södertuna inventeringsområde viktigt för att upprätthålla ekologiska samband för 
tofsmes och andra arter knutna till äldre barrskog och barrskog. Då viktiga samband försvagats eller 
brutits ökar betydelsen inom inventeringsområdet för att upprätthålla övriga livsmiljöer och 
spridningsvägar mellan viktiga kärnområden. Dessa livsmiljöer och spridningsvägar bör värnas och 
förstärkas så att sambanden upprätthålls och ytterligare barriärer inte uppstår. 
 
De ekologiska sambanden för ädellövträd är generellt splittrade inom kommunen vilket betyder att varje 
habitatnätverk i sig är viktigt att värna, då miljöerna är ovanliga. Ullängsskogen är beroende av 
konnektivitet söderut för genetiskt utbyte mellan populationer, och för mer rörliga arter kanske även för 
vardagliga förflyttningar för exempelvis födosök.  
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För att skydda och bevara områdets naturvärden och ekologiska samband bör: 

• området som omnämns som Tunaskogen (se förslag på beslut om bildade av naturreservat, 
Södertälje kommun 2013) sparas i sin helhet för ett framtida reservatsbildande. Här kan man 
även lägga till de anslutande områdena i öster med naturvärdesklass 2. Området är med sin 
närhet till Järna tätort unikt och kan erbjuda närboende fina strövområden i relativt orörda 
miljöer.  
 

• objekt med naturvärdesklass 2 sparas i sin helhet och bör skötas för att även i framtiden kunna 
erbjuda livsmiljöer till hotade arter. Arter kopplade till gammal skog får allt svårare att hitta 
lämpliga substrat på grund av avverkning av naturskogsmiljöer. 
 

• objekt med naturvärdesklass 3 sparas eller exploateras med mycket stor försiktighet för att 
säkerställa sammanhängande skogsområden och spridningskorridorer för arter knutna till 
värdefulla skogs- och jordbruksmiljöer. Sammanhängande klass 3 och 4-områden som bildar 
stora ytor med fungerande spridningsmiljöer bör prioriteras och sparas i sin helhet. 
 

• objekt med klass 4 bör sparas där de tillsammans med andra objekt bildar stora 
sammanhängande områden som kan vara viktiga spridningsstråk. 
 

• spara landskapsobjektet i sin helhet. Det mosaikartade landskapet är unikt på lokal nivå och 
kan tillsammans med Tunaskogen erbjuda naturområden viktiga både för rekreation och som 
spridningsstråk och livsmiljöer för många arter i jordbrukslandskapet. 
 

• spara och förstärk områden med viktiga ekologiska samband för skogslevande arter och 
ädellövsarter. 

Vid en eventuell exploatering inom utredningsområdet föreslås vidare utredning av: 

• artskydd för skyddade och rödlistade arter. Inom området har noteringar om skyddade och 
rödlistade arter gjorts både vid den aktuella och vid tidigare inventeringar. Om planerade 
projekt påverkar områden där en art som omfattas av 4 § påträffats eller uppehåller sig, 
behöver en bedömning av påverkan på arten genomföras. 
 

• arter som uppträder senare på säsongen som marksvamp och sent blommande kärlväxter. 
Eftersom den aktuella inventeringen utfördes tidigt på säsongen har en eventuell förekomst 
marksvampar och sent blommande växter inte kunnat konstaterats. I de områden inom 
planområdet som inte undersökts tidigare kan artvärdet i de nya naturvärdesobjekten endast 
betraktas som preliminärt.  
 

• skydds och hänsynsåtgärder som minskar förluster och förstärker naturmiljöer, spridningsstråk 
och ekosystemtjänster. Då viktiga spridningsstråk och livsmiljöer kan gå förlorade inom 
området vid en exploatering behöver frågan om åtgärder som förstärker och skyddar 
ekologiska samband och livsmiljöer utredas. 
 

• områdets rekreativa värden. I området finns flertalet grusvägar och stigar som kopplar samman 
Järna tätort med skolor och gruppboenden på den östra sidan av E4:an. Grusvägarna används 
för rekreation och som genväg till dessa områden.  
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2 INLEDNING 
2.1 NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT SIS-STANDARD 

Sedan 2014 finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk 
mångfald ska genomföras och rapporteras (SIS 2014). Den här inventeringen har 
genomförts enligt denna standard. 
 
Genom att arbeta standardiserat syftar man till att uppnå fyra mål: 

• Att träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har störst betydelse för 
biologisk mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet. 
 

• Att resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader i olika 
områdens betydelse för biologisk mångfald.  
 

• Att göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar. 
 

• Att göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har genomförts på det 
sätt som standarden föreskriver. 

 
Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg som närmare förklaras i Bilaga 
2. Man avgränsar inventeringsområdet, väljer ambitionsnivå för arbetet, studerar tidigare 
kända naturvärden och gör en preliminär bedömning av vilka områden som kan antas ha 
störst betydelse för biologisk mångfald. Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. 
Man letar specifikt efter så kallade naturvårdsarter och man bedömer olika biotopers 
förutsättningar att hysa biologisk mångfald. Områden av betydelse för biologisk mångfald 
avgränsas, klassas och beskrivs som naturvärdesobjekt (NVO). Standarden tydliggör 
även vad som ska finnas med i slutrapporten. 
 
Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden 
påverkas av en planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas 
juridiskt. Inte heller syftar en NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som t.ex. 
förutsättningar för friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI 
vara ett viktigt underlag för sådana bedömningar. Det kan också vara värdefullt att den 
som har gjort naturvärdesinventeringen ger sin syn på hur skadorna av en planerad 
exploatering kan minskas, men det bör i så fall ske i en avslutande diskussion som hålls 
åtskild från resultatet av inventeringen. 
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2.2 BAKGRUND OCH SYFTE  

Sweco Environment AB har fått i uppdrag av Södertälje kommun att genomföra en 
naturvärdesinventering (NVI) inom ramen för ett planarbete för ett nytt 
verksamhetsområde i Järna – Södertuna. NVI:n utförs enligt SIS-standard (SS 
19000:2014), på fältnivå med detaljeringsgrad översikt samt med tilläggen 
naturvärdesklass 4 och generella biotopskydd. Vidare ska det i inventeringen inkluderas 
en översiktlig kartläggning av gröna samband. 
 
Planområdet ligger mellan västra stambanan i väst och E4:an i öst. Tvärs igenom 
området går Ostlänkens spårreservat. Sydöstra delen av området är planlagd för industri, 
handel och kontor samt natur. Här finns även ett område för en större 
transformatorstation. Övriga delar av programområdet saknar detaljplan. Området är rikt 
på fornlämningar. 
 

 
Figur 1. Planområdet strax utanför Järna tätort. 
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3 METOD 
 3.1 METODBESKRIVNING 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 
199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i Bilaga 1. 

3.2 METODVAL I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller 
noggrannheten har ambitionsnivån Översikt valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som 
är minst 1 ha stora och linjeformade objekt som är minst 100 m långa och 2 m breda har 
eftersökts (se Tabell 1 i Bilaga 1). Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen 
Naturvärdesklass 4 samt Generella biotopskydd se Tabell 2 i Bilaga 1.   

3.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar Mari Nilsson. I 
inventeringsarbetet och i bedömningar deltog även Hanna Nyqvist och Elin Håkansson. 
Elin Håkansson har utfört den översiktliga kartläggningen av gröna samband. 
Fältinventeringen utfördes april 2020. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos 
Sweco är Eva Grusell. 

3.4 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 

Olika källor (databaser) har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden 
i inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det finns 
skyddade områden enligt 7 kap. Miljöbalken. Källorna som har använts som underlag för 
avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i Tabell 1 nedan. Litteratur som 
använts i utredningen förtecknas i referenslistan. 

Tabell 1. Databaser som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum 
för 
utdrag 

ArtDatabanken Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats in 
till systemet i Artportalen och Analysportalen. 

Mars 
2020 

GIS skikt 
Skogsstyrelsen 

Nyckelbiotoper och naturvärden i 
skogsbruket. Inventeringar gjorda av 
Skogsstyrelsen samt större markägare och 
skogsbolag. Sumpskogar. Skogsklädd våtmark 
inventerad av Skogsstyrelsens. 

Mars 
2020 

GIS-skikt 
Geodatakatalogen 

Naturreservat. Biotopskydd. Natura 2000-
områden. I länsstyrelsernas Geodatakatalog har 
geodata om skyddade områden hämtats. 

Mars 
2020 

GIS-skikt 
Jordbruksverket 

Ängs- och betesmarker. TUVA med svenska 
ängs- och betesmarksinventeringen, innehåller 
både ängs- och betesmarksobjekt och 
naturtypsytor. 

Mars 
2020 

 

3.6 UTRUSTNING VID FÄLTARBETE 

I fältarbetet används ESRIS applikation Collector där naturvärdesobjekt, förekomster av 
naturvårdsarter och generella biotopskyddsobjekt har noterats.  
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3.5 TIDIGARE INVENTERINGAR I OMRÅDET 

Inom planområdet har flera tidigare naturvärdesinventeringar utförts (Tabell 2). Med 
anledning av Ostlänkens dragning utförde Calluna 2017 på uppdrag av Trafikverket en 
NVI inom den korridor där man planerar att dra järnvägen. Korridoren löper genom 
planområdet från dess sydöstra hörn till dess nordvästra delar för att där ansluta till 
befintlig stambana. Calluna avgränsade flertalet naturvärdesobjekt med påtagligt till högt 
naturvärde. Inom arbetet med naturvärdesinventeringar i Ostlänken har det inte ingåttt att 
avgränsa områden med naturvärdesklass 4. De objekt som identifierats av Calluna har 
inte återinventerats av Sweco 2020 men de finns med i objektskatalogen. Ett av objekten 
har dock klassats om av Sweco då man nyligen har kalavverkat en sumpskog som 
Calluna klassat med naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Naturvärdena i denna 
sumpskog har efter avverkning försvunnit, se naturvärdesobjekt 46. 
 
Under 2012 utförde Linnea Natur och Ekologi på uppdrag av Södertälje kommun, två 
naturvärdesinventeringar i planområdets södra och sydvästra delar, Tunaskogen och 
Ullängsskogen. Dessa inventeringar utfördes innan SIS-standarden för NVI fanns, vilket 
innebär att inventeraren och författaren av dessa rapporter har avgränsat områden med 
naturvärden men de är inte naturvärdesklassade enligt standarden. Vid Swecos 
inventering 2020 har man utifrån information från de tidigare rapporterna och det aktuella 
fältbesöket, gjort en avgränsning och klassning även av dessa områden. Detta för att få 
naturvärdesobjekt som är jämförbara med övriga objekt inom planområdet.  

Tabell 2. Sammanställning över tidigare naturvärdesinventeringar inom området. 

Företag Titel År 

Linnea Natur 
och Ekologi 

Tunaskogen – Inventering av naturvärden 2012 

Linnea Natur 
och Ekologi 

Ullängsskogen – Översiktlig naturinventering 
och förslag till bevarandemål 

2012 

Calluna Rapport Naturvärdesinventering OLP4-04-025-
40000-0_0-0053 

Ostlänken, delen Gerstaberg-Sillekrog, 
Stockholms och Södermanlands län 

2017 

 

3.7 OSÄKERHET I BEDÖMINGEN 

Den aktuella fältinventeringen utfördes tidigt på säsongen i april 2020 vilket innebär att 
förekomsten av marksvampar och en del kärlväxter inte har kunnat undersökas inom 
ramen för denna inventering. Detta innebär att det för flera av objekten är en preliminär 
bedömning av artvärdet då det bedöms som troligt att naturvårdsintressanta arter, som ej 
har kunnat identifieras vid det tidiga fältbesöket, kan förekomma inom objekten.  
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4 RESLUTAT 
 4.1 INVENTERINGSOMRÅDET 

Området utgörs av ett ca 300 hektar stort skogsområde med inslag av jordbruksmark 
främst i områdets södra delar.  
 
Skogsmarken består av kuperade miljöer som domineras av barrblandskog och 
hällmarkstallskog. På höjderna finns torra skogar som hällmarkstallskog. I de låga 
områdena finns sumpskogar och våtmarksmiljöer. Hällmarkstallskogarna är delvis orörda 
med en del grova tallar med hög ålder, många så gamla som över 200 år. Här har många 
av naturvärdesobjekten avgränsats, men även flera av de fuktigare områdena har 
avgränsats och naturvärdesklassats. Skogen är i stora delar hårt brukad med 
trakthyggesbruk. Detta gäller främst i planområdets norra delar mot Gerstaberg samt i 
områdets centrala delar där det finns flera stora kalhyggen.  
 
I områdets sydvästra del öster om Tuna industriväg finns ett större sammanhängande 
skogsområde, som tidigare inventerats av Hans Rydberg, Linnea Natur och Ekologi på 
uppdrag av Södertälje kommun. I sin rapport skriver Hans Rydberg, ””De äldsta granarna 
förmodas vara 100-150 år, medan tallarna i många fall säkert uppnått 200 års ålder, på 
hällmarkerna finns det träd som kan vara ännu äldre. I Tunaskogen växer det relativt gott 
om asp. Många aspar är stora och ståtliga och inom ett par decennier bedöms det finnas 
rikligt med död ved av asp i området. Ett besök i Tunaskogen ger en känsla av orördhet. 
Här finns gamla träd, vindfällen och lågor, högstubbar, torrakor och mjuka mossiga berg 
och sluttningar. Här finns höga berg med mäktiga gammeltallar, där barken är storrutig 
och mattor av renlav fria från slitage. Här finns också ett smalt skogskärr som sträcker sig 
genom hela området från nordost till sydväst och som i söder grenar sig i två dalstråk.”  
 
Vid vårt fältbesök i april 2020 kan vi konstatera att vi delar Hans Rydbergs bedömning om 
Tunaskogen. Den är i stora delar relativt orörd. Här finns fina hällmarkstallskogar med 
naturvårdsarter tillika signalarter som tallticka och blåmossa. Här finns även flera 
noteringar, både tidigare och aktuella, av spillkråkan. I Tunaskogens centrala delar finns 
det en nyckelbiotop utpekad av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopen är ett större 
sumpskogsområde med både löv och barrskog.  
 
Planområdet södra delar består av äldre mosaikartad jordbruksmark kring gården 
Ullängen. Här finns betesmarksobjekt med pågående bete. Inom betesmarksområdena 
har flera olika hävdgynnande arter noterats. Dessa signalerar att det finns en fungerande 
hävd, det vill säga betande djur, eller en pågående slåtter, av markerna inom området. 
Ängs- och betesmarksobjekt från Jordbruksverket inventering finns sedan tidigare noterat 
inom området. Dessa har tyvärr försvunnit då industriområdet har utökats. I 
jordbruksområdets sydvästra del finns en bergsplatå med fina brynmiljöer som sluttar 
brant ned mot väg 57 i söder och mot betesmarker i öst. I denna del utförde Hans 
Rydberg, Linnea Natur och Kultur på uppdrag av Södertälje kommun, en naturinventering 
2012. Hans Rydberg skriver ”På bergsplatån dominerar gammal tallskog med många 
tallar äldre än 200 år. Brynskogarna består främst av grova lövträd, främst ek och asp, 
men också av ask, björk, rönn och sälg. Några av dessa träd hyser en rik lavflora.  
 
Även här delar vi Hans Rydbergs bedömning. Området har grova lövträd, framför allt i 
brynskogarna där ek och asp dominerar. Flera av asparna är mycket grova och med 
håligheter. Här finns också gott om blommande och bärande träd och buskar som 
slånbär, hägg, lönn, rönn och rosbuskar. 
 
Inom planområdets södra del finns flertalet grova mycket gamla träd främst av tall men 
även ek. Fina mindre ekmiljöer finns i anslutning till det mindre industriområdet närmast 
E4:an. Dessa ekmiljöer hänger samman med ekmiljöer som återfinns söder om 
planområdet.  
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4.2 RESULTATET AV FÖRSTUDIEN 

I mars 2020 utfördes en mindre förstudie inom planområdet för att notera eventuella 
naturmiljöer som skulle kunna vara extra intressanta att undersöka under fältbesöket. I 
förstudien noterades en nyckelbiotop, flera av skogsstyrelsens naturvärdesobjekt, 
sumpskogsområden samt ett objekt som ingått i jordbruksverkets inventering av ängs- 
och betesmarker (Figur 4).  
 

 
Figur 2. Kartan visar på tidigare registrerade naturvärden inom planområdet. Dessa utgörs av 

Skogsstyrelsens sumpskogar, naturvärden och nyckelbiotoper samt jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksobjekt.  
 

Enligt ett utdrag från ArtDatabanken har ca 40 olika naturvårdsarter observerats vid 
tidigare inventeringar inom och strax utanför inventeringsområdet. Av dessa har 21 arter 
relevanta för bedömning av området, använts som ett underlag vid den aktuella 
naturvärdesinventeringen. Arter knutna till exempelvis havs- eller vattenmiljöer har inte 
använts som underlag. Vilka naturvårdsarter som använts redovisas i Tabell 6.  
 
På historiska kartor syns områdets historiska markanvändning (Figur 3). Inom 
planområdet är markanvändningen i stort sett den samma som för ca 100 år sedan 
(Häradsekonomiska kartan (1859-1934). Skogen var antagligen något glesare och delvis 
betad. Åkermarken har samma gränser idag som för ca 100 år sedan. Den stora 
förändringen är E4:an som gränsar till planområdets östra del.  
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Figur 3. Utredningsområde med häradsekonomiska kartan (1859-1934) som bakgrund. Teckenförklaring 

för häradsekonomiska kartan; grön: tomtmark och trädgårdar, gul: åkermark, grå med stjärnor: 

skogsområden (barrträd), grå med ovala ringar: skogsområden (lövträd), röd: bostadshus, herrgårdar 

och liknande, röd: gränser, brun eller ljusbrun: färdvägar, landsvägar. 

4.3 RESULTATET AV FÄLTINVENTERINGEN  

4.3.1 Naturvärdesobjekt 

Under fältbesöken under april månad 2020 avgränsades totalt 60 naturvärdesobjekt där 
15 av dessa bedömdes att ha ett högt naturvärde, 29 bedömdes ha ett påtagligt 
naturvärde och 16 bedömdes att ha ett visst naturvärde (Tabell 3 och Figur 4).  
 
Utöver dessa har ett område avgränsats som tidigare klassats med naturvärdesklass 3 
av Calluna 2017 men där en avverkning bidragit till att naturvärdet i stort sett har 
försvunnit. Då objektet har noterats av Södertälje kommun för att potentiellt vara ett viktigt 
område för eventuella skyddade arter, på grund av sin närhet till Logsjön, har vi valt att 
även avgränsa detta område och presentera det tillsammans med övriga 
naturvärdesobjekt. 
 
Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av 
inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas övrigt område. 
Dessa ytor har antingen inte bedömts uppnå lägsta naturvärdesklass för denna 
inventering (Visst naturvärde, se avsnitt 3.2). Eller också kan det finnas naturvärden inom 
övrigt område på ytor som är så små att de inte fångas upp med den valda 
detaljeringsgraden, se avsnitt 3.2. 
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Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom 

inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal naturvärdesobjekt 
(NVO) 

1 – Högsta naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå. 

 
- 

2 – Högt naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. 

 
15 

3 – Påtagligt naturvärde 
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 
29 

4 – Visst naturvärde 
Av betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
(Tillägg till standardutförandet.) 

 
16 

 

Inom planområdet har ett landskapsobjekt avgränsats. Detta objekt utgörs av den 
mosaikartade jordbruksmarken i planområdets södra delar. Inom landskapsobjektet finns 
åkermark, betesmark och fina ekmiljöer (Figur 4).  
 

Naturvärdesobjekten och landskapsobjektet redovisas på kartan i Figur 4 och beskrivs i 
detalj i objektkatalogen som utgör Bilaga 2. Av objektkatalogen framgår bland annat vilka 
naturvårdsarter som noterades samt hur art- och biotopvärden har bedömts. I Figur 6 
visas de identifierade naturvärdesobjekten samt landskapsobjektet på häradsekonomiska 
kartan från 1859-1934.  
 

 
Figur 4. Funna naturvärdesobjekt och landskapsobjekt inom planområdet. 

 



12 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

 
Figur 5. Bilden visar dealar av ekmiljöerna i det mindre industriområde som finns i planområdets 

sydöstra del 

 

 
Figur 6. Häradsekonomiska kartan från (1859-1934) med naturvärdes- och landskapsobjekt. 
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4.3.2 Naturvårdsarter 

Vid fältbesöket i april 2020 noterades totalt 14 naturvårdsarter inom inventeringsområdet. 

Av dessa är 7 arter typiska för äldre skogsmiljöer med lång kontinuitet däribland 

spillkråka och tallticka samt spår av reliktbock på gamla tallar, se tabell 4. De övriga 7 

arterna är typiska för det äldre jordbrukslandskapet (Tabell 5). Här noterades exempelvis 

gullviva och mandelblomma. Då inventeringen utfördes tidigt på säsongen kan det antas 

att antalet identifierade kärlväxter, intressanta ur ett naturvärdesperspektiv är lågt. Vid 

fältbesöket hade många kärlväxter inte hunnit bilda blad, än mindre blommor som var 

möjliga att identifiera. Utöver dessa har rödlistade arter och signalarter som redovisats i 

uttaget från ArtDatabanken i mars 2020, använts i naturvärdesbedömningen, se Tabell 6. 

Rödlistade och skyddade arter funna under inventeringen 

Rödlistade arter 

TalltickaNT (till vänster, tallticka på tall i 

Södertälje kommun) växer i skog med 

mycket gamla tallar. Arten signalerar 

skyddsvärda tallbestånd med höga 

naturvärden. Den är främst knuten till 

tallnaturskogar och restbiotoper med gamla 

träd vilka ofta utgör livsmiljö för många 

ovanliga och rödlistade arter som till 

exempel flera olika insektsarter (Nitare 

2010). Tallticka växer på levande träd och 

dör själv efter några år när trädet dör. Därför 

är det viktigt med efterföljare, alltså en jämn 

föryngring av tall för att arten ska överleva 

på sikt i ett område. Tallticka bedöms ha 

minskat generellt på grund av avverkningar 

av gammal tallskog samt kapning av gamla 

solitära träd i trädgårdar. (ArtDatabanken 

2019). 

ReliktbockNT lever i eller på gamla eller 

senvuxna träd med grov bark, skador, döda 

delar eller håligheter. De lever främst i 

barrträdsmiljöer och gynnas av solljus och 

värme i gamla, luckiga skogsmiljöer. De 

gamla tallar, där man misstänker att arten 

finns måste kontinuerligt friställas. För att 

trygga kontinuiteten av passande träd i landskapet, bör man spara enstaka tallar i helt 

öppet läge som får stå kvar under minst ett par sekler (Artfakta, 2019).  

Skyddad art 

SpillkråkaNT noterades vid ett tillfälle som förbiflygande. Spillkråkan lever främst i 

barrträdsmiljöer och är beroende av gamla träd med håligheter eller döda delar. Största 

tätheten finns i ”överhållna” blandskogar med rik tillgång på såväl grov död ved som 

gamla levande träd som är lämpliga som boplatser. Modernt skogsbruk är det största 

hotet då korta omloppstider och täta homogena ungskogar gör det svårt för arten att hitta 

lämpliga livsmiljöer. Spillkråkan är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen och är en 

prioriterad art i Skogsvårdslagen. 
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Tabell 4. Tabellen visar på naturvårdsarter typiska för äldre skogsmiljöer noterade under 

fältinventeringen i april 2020. 

Art inom området Typ av naturvårdsart Betydelse för den biologiska mångfalden 

Tallticka 

 

Rödlistad kategori Nära 

hotad 

Signalart enligt 

skogsstyrelsen 

Typisk art i Taiga 9010 

Arten signalerar skyddsvärda tallbestånd med 

höga naturvärden. Den är främst knuten till 

tallnaturskogar och restbiotoper med gamla 

träd vilka ofta utgör livsmiljö för många 

ovanliga och rödlistade arter som till exempel 

flera olika insektsarter 

Reliktbock (spår 

av) 

Signalart enligt 

skogsstyrelsen 

Typisk art i Taiga 9010 

Arten lever främst i barrträdsmiljöer och 

gynnas av solljus och värme i gamla, luckiga 

skogsmiljöer. Dessa miljöer är även viktiga för 

många andra ovanliga och rödlistade arter. 

Blåmossa Signalart enligt 

skogsstyrelsen 

Typisk art i Taiga 9010 

Blåmossan indikerar höga naturvärden där 

skogen har en lång period av orördhet och 

stabila miljöförhållanden vilket också utgör 

viktiga parametrar för många rödlistade och 

ovanliga arter i skogen. 

Talltagel Typisk art Taiga 9010 Naturtypen taiga hyser arter som är beroende 

av orördhet och stabila miljöförhållanden.  

Krushättemossa Signalart Arter i gruppen av krushättemossa återfinns 

på lövträd i miljöer med hög luftfuktighet som i 

bäckraviner eller skuggiga sumpskogar. 

Grovticka Signalart enlig 

skogsstyrelsen 

När grovtickan växter i barrskogar signalerar 

den värdefull ”gammelskog”. Många 

skogslevande arter är beroende av äldre 

barrskog för sin överlevnad. 

Spillkråka Rödlistekategori Nära 

hotad 

Prioriterad art i 

Skogsvårdslagen 

Omfattas av bilaga 1 i 

fågeldirektivet 

Fridlyst enl. 4 § 

Artskyddsförordningen 

Typisk art Taiga 9010 

Arten lever i barr- och blandskogar och är 

beroende av grova träd för häckning. 

Spillkråkan lever främst i barrträdsmiljöer och 

är beroende av gamla träd med håligheter 

eller döda delar. Största tätheten finns i 

”överhållna” blandskogar med rik tillgång på 

såväl grov död ved som gamla levande träd 

som är lämpliga som boplatser. Modernt 

skogsbruk är det största hotet då korta 

omloppstider och täta homogena ungskogar 

gör det svårt för arten att hitta lämpliga 

livsmiljöer.  

 

Tabell 5. Tabellen visar på naturvårdsarter typiska för ängs- och betesmark samt jordbruksmark 

noterade under fältinventeringen i april 2020. Inventeringen utfördes tidigt på säsongen vilket gör att 

artantalet på noterade kärlväxtarter antagligen är lågt. Vid fältbesöket hade många kärlväxter inte hunnit 

bilda blad än mindre blommor som var möjliga att identifiera. 

Art inom området Typ av naturvårdsart Betydelse för den biologiska mångfalden 

Gullviva Signalart i 

Jordbruksverkets ängs- 

och 

betesmarksinventering 

2017 

Typisk art i 6270 

Silikatgräsmarker  

Typisk art i 6510 

Slåtterängar i låglandet  

Typisk art i 6530 

Lövängar  

Arten återfinns på ängs- och betesmarker. 

Blommande ängar och betesmarker är viktiga 

inslag i landskapet och gynnar pollinerande 

insekter. 
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Art inom området Typ av naturvårdsart Betydelse för den biologiska mångfalden 

Typisk art i 9070 

Trädklädd betesmark  

Mandelblomma Typisk art i 6270 

Silikatgräsmarker 

Arten återfinns på ängs- och betesmarker. 

Blommande ängar och betesmarker är viktiga 

inslag i landskapet och gynnar pollinerande 

insekter. 

Tjärblomster Typisk art i 8230 

Hällmarkstorräng 

Arten återfinns på torra solbelysta hällar och 

betesmarker. Blommande arter är viktiga 

inslag i landskapet och gynnar pollinerande 

insekter. 

Styvmorsviol Typisk art i 8230 

Hällmarkstorräng 

Arten återfinns på torra hällar och i 

betesmarker. Blommande arter är viktiga 

inslag i landskapet och gynnar pollinerande 

insekter. 

Svartkämpar Typisk art i 6270 

Silikatgräsmarker  

Arten återfinns på hävdgynnade näringsfattiga 

ängs- och betesmarker. Blommande marker 

är viktiga för många pollinerande insekter. 

Fetknopp Typisk art i 8230 

Hällmarkstorräng 

Arten återfinns på torra solbelysta hällar och 

betesmarker. Blommande arter är viktiga 

inslag i landskapet och gynnar pollinerande 

insekter. 

 

Tabell 6. Rödlistade arter, signalarter och typiska arter med förekomst inom området och som har legat 

till grund för naturvärdesbedömningen. De som benämns som typisk art är i det här fallet noterad inom 

den naturtyp den är typisk för.  

Arter Rödlistekategori, signalart, typisk art 

Granticka Nära hotad, signalart, typisk art 

Tallticka Nära hotad, signalart, typisk art 

Stor aspticka Signalart, typisk art 

Fyrflikig jordstjärna Nära hotad, signalart, typisk art 

Orange taggsvamp Nära hotad, signalart, typisk art 

Druvfingersvamp Nära hotad, signalart 

Svart taggsvamp Nära hotad, signalart, typisk art 

Ask Starkt hotad 

Brödtaggsvamp Sårbar 

Knottrig rottryffel Nära hotad 

skogsalm Akut hotad 

Motaggsvamp Nära hotad, signalart, typisk art 

Småflikig brosklav Nära hotad, signalart, typisk art 

Ullticka Nära hotad, signalart, typisk art 

Kärnticka Sårbar, typisk art 

Reliktbock Nära hotad, signalart, typisk art 

Jordtistel Nära hotad, typisk art 

Gultoppig fingersvamp Nära hotad, signalart 

Stare Sårbar, fridlyst 

Spillkråka Nära hotad, prioriterad art i Skogsvårdslagen, 

typisk art, fridlyst 

Gulsparv Sårbar, fridlyst 
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4.3.3 Generella biotopskydd 

Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är 

värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt 

skyddsvärda. Genom att skydda sådana naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att 

långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige 

uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål 

som riksdagen har antagit (Naturvårdsverket 2020). De generella biotopskydden är 

biotoper som har generellt skydd i hela landet. Det är små biotoper som har minskat 

starkt, och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat 

landskap. De flesta av dem finns i jordbrukslandskapet. De generella biotopskydden är: 

• Allér 

• Källa med omgivande våtmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

• Stenmur i åkermark 

• Åkerholme i jordbruksmark 

I det aktuella inventeringsområdet bedömdes totalt 31 biotoper att ingå i det generella 

biotopskyddet. Av dessa var två odlingsrösen, 18 åkerholmar samt 11 småvatten.  

Småvatten utgörs här av öppna diken. De generella biotopskydden redovisa på kartan i 

Figur 7 samt i Tabell 7 nedan. Kartan redovisas i större format i bilaga 3. Dispens enligt 7 

kap. 11§ i miljöbalken kan komma att krävas för ingrepp i biotopskyddade miljöer 

(Miljöbalk (1998:808). 

 
Figur 7. Karta med generella biotopskydd inom planområdet. 
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Figur 8. Generellt biotopskydd, odlingsröse i jordbrukslandskap.  
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Tabell 7. Tabellen redovisar de biotoper som bedöms vara generella biotopskydd och som påträffats 

under inventeringen. 

Arter Generellt biotopskydd Ev ekologisk undergrupp 

1 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

2 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

3 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

4 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

5 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

6 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

7 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

8 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

9 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

10 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

11 Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Öppet dike 

12 Odlingsröse - 

13 Odlingsröse - 

14 Åkerholme - 

15 Åkerholme - 

16 Åkerholme - 

17 Åkerholme - 

18 Åkerholme - 

19 Åkerholme - 

20 Åkerholme - 

21 Åkerholme - 

22 Åkerholme - 

23 Åkerholme - 

24 Åkerholme - 

25 Åkerholme - 

26 Åkerholme - 

27 Åkerholme - 

28 Åkerholme - 

29 Åkerholme - 

30 Åkerholme - 

31 Åkerholme - 
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5 EKOLOGISKA SAMBAND 
Arter har mer eller mindre behov av genetiskt utbyte mellan populationer för att kunna 
överleva på lång sikt. För att individer av olika arter ska kunna förflytta sig mellan 
lämpliga livsmiljöer behöver dessa ligga tillräckligt nära varandra. Landskapet mellan 
livsmiljöerna behöver också vara framkomligt och ha vissa kvaliteter. Där kan finnas 
distinkta barriärer som vägar, stora sjöar, tätorter, granplanteringar eller liknande. När det 
finns möjlighet till spridning mellan livsmiljöer kallas detta för ett ekologiskt samband i 
landskapet.  
 
Med GIS-analyser är det möjligt att modellera ekologiska samband i landskapet. Dessa 
analyser kallas också för exempelvis konnektivitetsanalyser eller spridningsanalyser. 
Analyserna har till uppgift att peka ut var i landskapet det finns värdefulla livsmiljöer visa 
var det finns spridningsvägar för organismer kopplade till dessa vilka kan fungera som 
länkar mellan livsmiljöerna. Konnektivitet utgör ett mått på styrkan på sambanden. 
Resultaten av analyserna visar också vilka områden som hänger samman i så kallade 
habitatnätverk.  
 
Utgångspunkten i analyser av ekologiska samband är livsmiljöer i landskapet. En livsmiljö 
utgör ett område i naturen som med avseende på bestånd, struktur och artförekomster 
har stor betydelse för biologisk mångfald och utgör ett område där arterna kan leva och 
reproducera sig.   
 
Många arter påverkas av effekter både på landskapsnivå och på lokal nivå. För att kunna 
bevara biologisk mångfald även på längre sikt krävs att förvaltning av naturmiljöer och 
planering av åtgärder sker på båda dessa skalor. 
 
I analyser av ekologiska samband i Södertälje kommun gjorda av Ekologigruppen (2020) 
identifierades livsmiljöer, spridningslänkar och habitatnätverk för fyra utvalda fokusarter;  

• Kungsfågel i barrskog 

• Tofsmes i gammal barrskog om minst 1 hektar 

• Brun guldbagge i ädellövträd och äldre ädellövskog 

• Större vattensalamander i småvatten och våtmarker i området Viksberg med 

omnejd 

En viktig del av utredningar av ekologiska samband är i regel att studera och tolka 
resultatet. Livsmiljöernas graderades för dess betydelse för nätverket utifrån aspekterna 
centralitet och habitatkvalitet i en tregradig skala: 15 % viktigaste, därpå de följande 15 % 
näst viktigaste och resterande 70 % viktiga livsmiljöer. Därutöver identifieras de 
livsmiljöer som även utgör viktiga klivstenar (stepping stone på engelska) i nätverket. 
Klivstenar är livsmiljöer som till följd av sitt strategiska läge utgör viktiga 
knutpunkter/getingmidjor i nätverket. Ofta är det så att om en livsmiljö som utgör en 
klivsten försvinner så bryts förbindelsen mellan habitatnätverkets delar på var sida om 
klivstenen. Nätverket delas i två delar är isolerade från varandra. Särskilt intressanta är 
klivstenar med låga kvaliteter, oftast mindre områden med lägre naturvärden.  
 
Klivstenar eller andra livsmiljöer kan lätt förbises som mindre viktiga på lokal skala, men 
genom att lyfta blicken framträder deras betydelse för hela nätverket och således för 
säkerställandet av en funktionell grön infrastruktur. Avgörande för att upprätthålla 
nätverket är också att landskapet mellan viktiga livsmiljöer fortsatt är framkomligt för 
arten. 
 
Analyserna identifierade också kärnområden för fokusarterna, vilka utgör större 
sammanhängande livsmiljöer eller kluster av livsmiljöer med goda sambanden mellan sig. 
Viktigt att notera när man tolkar resultaten är dock att en spridningsanalys utgör en 
förenkling av verkligheten. Modelleringar omfattar vissa antaganden och generaliseringar 
kring olika arters förmåga att sprida sig förbi/genom olika miljöer. 
 
Tack vara den naturvärdesinventeringen som nu genomförts i Södertunaområdet finns 
det nu också ny kunskap om naturmiljön i området. Med denna nya kunskap finns 
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möjlighet att fördjupa och eventuellt revidera analysen av de ekologiska sambanden i 
området. I kommande stycken om respektive habitatnätverk har en tolkning gjorts av 
resultaten mot bakgrund av denna nya kunskap. 

5.1 HABITATNÄTVERK FÖR KUNGSFÅGEL (BARRSKOG) 

GIS-analyserna av ekologiska samband visar att habitatnätverket för 
kungsfågel/barrskogsmiljöer i Södertälje kommun är omfattande och väl fungerande med 
hög konnektivitet. Nätverket är sannolikt viktigt också ur ett regionalt perspektiv. I 
dagsläget är habitatnätverket för kungsfågel och andra generalistiska barrskogsarter stort 
och sammanbundet över hela kommunen.  
 
Nästan hela inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen i Södertuna utgörs av en 
av de 15 % viktigaste livsmiljöerna för kungsfågel, som också sträcker sig en bit utanför 
utredningsområdet i riktning norrut (Figur 9). Flera fynd av kungsfågel har gjorts i området 
vid tidigare inventeringar. Spridningslänkar finns till närliggande stora värdekärnor av 
samma habitatkvalitet (15 % viktigaste) som ligger strax utanför inventeringsområdet i 
både öst (på andra sidan en bilväg) och väst (på andra sidan E4an). Söderut finns färre 
och mindre värdekärnor i ett mer uppodlat öppet landskap, men 
samband/spridningslänkar går även i denna riktning.  
 
Södertunaområdet framstår inte som kritiskt för att upprätthålla ett omfattande och väl 
fungerande habitatnätverk av barrskogar på kommunnivå. Dock skulle, om området 
exploateras, konnektiviteten mot väst och vidare till Farstanäsets naturreservat försämras 
avsevärt. Reservatets samband till de centrala delarna av det stora habitatnätverket i 
kommunen skulle vila på samband till färre och mindre värdekärnor av sämre kvalitet.  
Den rakare spridningsvägen rakt österut mot de närliggande stora värdekärnorna av hög 
habitatkvalitet skulle försvinna.  
 
Den utpekade livsmiljön för kungsfågel och andra barrskogsarter inom 
inventeringsområdet har i själva verket inte riktigt så stor utbredning som analysen visar 
och dess avgränsning skulle kunna revideras. Delar av området har nyligen avverkats, 
och kvaliteten på skogen, i fråga om naturlighet och ålder, skiljer sig åt mellan områden. 
Hela livsmiljön är inte är att betrakta som homogen. Utpekade naturvärdesobjekt (klass 1 
- 4) som domineras av tallskog har sannolikt högre betydelse för det ekologiska nätverket 
än andra barrskogsområden. De barrskogsområden som inte tilldelades någon 
naturvärdesklass är i regel planterad skog vilka är mindre betydelsefulla för arter 
generellt. I huvudsak finns de värdefulla barrskogsmiljöerna i de mellersta och södra 
delarna av Södertuna inventeringsområde (se identifierade naturvärdesobjekt) och dessa 
delar är därmed sannolikt mest viktiga för att fortsatt upprätthålla ett starkt habitatnätverk 
för barrskog. 
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Figur 9. Habitatnätverk för kungsfågel (barrskog). Resultatet av GIS-analyser av Ekologiska samband i 

Södertälje kommun (Ekologigruppen 2020) i trakten kring inventeringsområdet i Södertuna, samt 

tolkning av resultaten mot bakgrund av ny kunskap från Naturvärdesinventeringen. 

5.2 HABITATNÄTVERK FÖR TOFSMES (ÄLDRE BARRSKOG, FRÄMST 
TALLSKOG) 

Resultaten från spridningsanalysen för tofsmes visar på ett relativt väl sammanbundet 
nätverk för äldre barrskog inom Södertälje kommun. Nätverket täcker en mindre del av 
kommunens yta jämfört med nätverket för kungsfågel och det har betydligt fler, men till 
storleken mindre samt mer utspridda kärnområden. 
 
Södertuna ligger i ytterkanten av ett så kallat kärnområde (Figur 10). Livsmiljöerna inom 
inventeringsområdet har betydelse för att knyta samman detta kärnområde med ett 
närliggande kärnområde vid Farstanäsets naturreservat och utmed kusten mot 
Järnafjärden.  
 
Vid naturvärdesinventeringen i Södertunaområdet upptäcktes att en barrsumpskog, 
utpekad som ett naturvärdesobjekt (objekt 46) vid en tidigare naturvärdesinventering 

(Calluna 2017) och en central livsmiljö i en viktig korridor för tofsmes (Figur 10), nu 

avverkats helt. Enligt GIS-analysen finns en mindre livsmiljö för tofsmes strax norr om 
den före detta sumpskogen, men vid fältbesöket kunde inte noteras någon lämplig äldre 
barrskogsmiljö på den utpekade platsen. Mellan dessa två objekt ligger på en liten höjd 
ett naturvärdesobjekt (objekt nr 56) med äldre tallskog, men detta är för litet (0.4 hektar) 
för att kunna utgör häckningsmiljö för tofsmes.  
 
Enligt GIS-analysen är Södertuna inventeringsområde viktigt för att upprätthålla 
ekologiska samband för tofsmes och andra arter knutna till äldre barrskog. Då viktiga 
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samband försvagats eller brutits ökar betydelsen inom inventeringsområdet för att 
upprätthålla övriga livsmiljöer och spridningsvägar mellan viktiga kärnområden. Dessa 
livsmiljöer och spridningsvägar bör värnas och förstärkas så att sambanden upprätthålls 
och ytterligare barriärer inte uppstår. 
 

 
Figur 10. Habitatnätverk för tofsmes (äldre barrskog, främst tall). Resultatet av GIS-analyser av 

Ekologiska samband i Södertälje kommun (Ekologigruppen 2020) i trakten kring inventeringsområdet i 

Södertuna, samt tolkning av resultaten mot bakgrund av ny kunskap från Naturvärdesinventeringen. 

5.3 HABITATNÄTVERK FÖR BRUN GULDBAGGE (ÄDELLÖVTRÄD, 
HÅLTRÄD) 

Nätverket för ädellövträd, och arter knutna till dessa, inte nära på lite utbrett och 
sammanhållet som nätverken för barrskogsmiljöer. Habitatnätverket för ädellövträd består 
sex geografiskt avskilda mindre habitatnätverk samt ett antal ytterligare ytterst små 
nätverk.  
 
Inom inventeringsområdet för Södertuna är det bara Ullängsskogen i områdets södra 
gräns som ingår i habitatnätverket för ädellövträd (Figur 11). Livsmiljön ligger i kanten av 
habitatnätverket som den tillhör och utgör inte en kritisk nod för sammanhållande av 
nätverket.  
 
Mot bakgrund av att de ekologiska sambanden för ädellövträd är så splittrade generellt 
inom kommunen kan man se det som att varje habitatnätverk i sig är viktigt att värna, 
eftersom miljöerna är ovanliga. Det är viktigt att värna både livsmiljöer och att undvika att 
skapa barriärer i landskapet mellan livsmiljöer. Man kan inte med säkerhet veta vid vilket 
tröskelvärde en försämring av nätverkets status innebär lokalt utdöende av arter. 
Ullängsskogen i sig är helt beroende av konnektivitet söderut för genetiskt utbyte mellan 
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populationer, och för mer rörliga arter kanske även för vardagliga förflyttningar för 
exempelvis födosök. Dessa samband är viktiga att bevara för Ullängsskogen.  
Naturvärdesinventeringen indikerar att storleken på den utpekade livsmiljön för ädellöv 
vid Ullängsskogen är en aning överskattad i GIS-analysen. Naturvärdesinventeringen 
visade att delar av skogen utgörs av skog med ädellöv (Naturvärdsobjekt 3 är ett bryn 
med ädellövskog och skyddsvärda träd, naturvärdesobjekt 4 är en blandskog med bland 
annat ek) men att den mittersta delen är hällmarkstallskog (naturvärdesobjekt 2).  
 

 
Figur 11.  Habitatnätverk för brun guldbagge (ädellövträd, hålträd). Resultatet av GIS-analyser av 

Ekologiska samband i Södertälje kommun (Ekologigruppen 2020) i trakten kring inventeringsområdet i 

Södertuna, samt tolkning av resultaten mot bakgrund av ny kunskap från Naturvärdesinventeringen. 
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6 KONSEKVENSBEDÖMNING 
6.1 NATURVÄRDEN I SAMMANFATTNING 

Under fältbesöken under april månad 2020 avgränsades totalt 60 naturvärdesobjekt där 
15 av dessa bedömdes att ha ett högt naturvärde, 29 bedömdes ha ett påtagligt 
naturvärde och 16 bedömdes att ha ett visst naturvärde. 
 
Störst täthet av naturvärdesobjekt finns i områdets södra till sydvästra delar som utgörs 
av gården Ullängen, Ullängsskogen samt Tunaskogen med anslutande objekt. Här har 
många naturvärdesobjekt med påtagligt till högt naturvärde avgränsats. Här finns 
betesmarksobjekt, ekmiljöer och grova träd samt stora områden med relativt orörd 
skogsmark. I områdets östra delar i anslutning till E4:an finns också ett större 
sammanhängande område av avgränsade objekt, bland annat med lövsumpskog men 
också med hällmarkstallskogar och solbelysta brynmiljöer. 

6.2 KONSEKVENSER VID EN EXPLOATERING 

Vid ianspråktagande av naturmark kommer en förlust av vissa arters livsmiljöer att ske 
vilket kan innebära en negativ påverkan på biologisk mångfald.  

 
Förutom ianspråktagande av naturmiljöer är fragmentering av sammanhängande 
naturmiljöer ett hot mot biologisk mångfald. Ny bebyggelse och nya vägar skapar 
barriäreffekter vilket innebär att arters spridning kan försvåras. För att förhindra 
fragmentering av naturtyper bör man skydda och stärka spridningskorridorer samt 
värdefulla naturmiljöer. Flera skogsobjekt inom utredningsområdet bedöms till vissa delar 
utgöras av Natura 2000-naturtypen (Taiga, 9010) som ofta hyser hotade och sällsynta 
arter. Dessa miljöer har utvecklats under mycket lång tid och är svåra att återskapa om 
de går förlorade. Vid en eventuell exploatering inom området skulle det kunna innebära 
en förlust av naturtypen samt att spridningskorridorer för svårspridda arter försvagas. 
 
Håknäs – Gerstaberg 
I det centrala till norra delarna av planområdet är skogsbruket intensivt. Under 
fältinventeringen noterades att skogen i stora delar utgörs av produktionsskog med 
plantageliknande ungskogsområden samt kalhyggen. Naturvärdena inom detta område 
är knutna till hällmarker och sumpskogar i kuperad terräng. På höjder finns 
hällmarkstallskog som är flerskiktad och varierad. Här finns också flerskiktad 
barrblandskog ofta med inslag av äldre grov asp med håligheter. I dessa miljöer har flera 
naturvärdesobjekt avgränsats. Flera områden med sumpskogskaraktär har noterarats 
och ett par av dessa har även skogsstyrelsen avgränsat som naturvärdesobjekt.  
 
En alltför hård exploatering utan anpassningar och hänsyn inom områden mellan Håknäs 
och Gerstaberg kan betyda att det i ett redan fragmenterat landskap blir ännu svårare för 
arter att hitta livsmiljöer och sprida sig. 

Tunaskogen 
I det område som omnämns som Tunaskogen i tidigare inventeringar finns många arter 
noterade som visar på biotoper av hög klass. Området är skyddsvärt utifrån biologiska 
kriterier och har flera naturskogskaraktärer som är ovanliga (Rydberg 2012). I 
Tunaskogen finns orörda skogsmiljöer med mycket gamla grova träd, hällmarker, 
sumpskogar och död ved. Denna miljö har utvecklats till en naturskogsliknande miljö 
under mycket lång tid och är svår att ersätta vid en exploatering. 
 
Ullängen 
Vid Ullängen utgör det mosaikartade äldre jordbrukslandskapet ett viktigt inslag i det 
annars relativt intensivt brukade jordbruksmarken som finns i dess närhet. Inom området 
finns flera objekt med högt naturvärde. Området har avgränsats som ett landskapsobjekt 
då naturvärdesobjekten i området tillsammans bidar en variation av biotoper som 
sammantaget erbjuder livsmiljöer till många arter i jordbrukslandskapet. Här finns 
betesmarker, hällmarker och biotoper med grova gamla träd. En del av betesmarkerna 
har här redan gått förlorade då betesmark bebyggts med industrilokaler. 
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På den skogbeklädda höjden som omnämns som Ullängsskogen finns ovanliga arter 
knutna till äldre lövskog och de solbelysta brynmiljöerna med ädellövskog är ovanliga för 
området (Rydberg 2012). En exploatering i detta område skulle betyda att unika miljöer 
med ädellövskog och gamla träd skulle gå förlorade. 
 
Skyddade arter 
I området har spillkråka påträffats. Arten har särskilt starkt skydd i svensk lag. Om 
planerade projekt påverkar områden där en art som omfattas av 4 § påträffats eller 
uppehåller sig, behöver en bedömning av påverkan på arten genomföras.  

Planområdet i sin helhet 
En exploatering i planområdet utan anpassningar och åtgärder, bedöms på sikt kunna ge 
kumulativa negativa effekter på den lokala naturmiljön. Detta betyder att effekterna 
successivt kan komma att öka av varje enskild exploatering i Södertälje och därmed 
sammantaget leda till större negativa konsekvenser för naturmiljön och den biologiska 
mångfalden, då naturmark försvinner. I nuläget är det svårt att överblicka 
konsekvenserna av exploateringar i olika omfattningar, samt behovet av skydds- och 
försiktighetsåtgärder.  
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7 ANPASSNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER 
För att skydda och bevara områdets naturvärden och ekologiska samband bör: 

• området som omnämns som Tunaskogen (se förslag på beslut om bildade av 
naturreservat, Södertälje kommun 2013) sparas i sin helhet för ett framtida 
reservatsbildande. Här kan man även lägga till de anslutande områdena i öster 
med naturvärdesklass 2. Området är med sin närhet till Järna tätort unikt och kan 
erbjuda närboende fina strövområden i relativt orörda miljöer.  
 

• objekt med naturvärdesklass 2 sparas i sin helhet och bör skötas för att även i 
framtiden kunna erbjuda livsmiljöer till hotade arter. Arter kopplade till gammal 
skog får allt svårare att hitta lämpliga substrat på grund av avverkning av 
naturskogsmiljöer. 
 

• objekt med naturvärdesklass 3 sparas eller exploateras med mycket stor 
försiktighet för att säkerställa sammanhängande skogsområden och 
spridningskorridorer för arter knutna till värdefulla skogs- och jordbruksmiljöer. 
Sammanhängande klass 3 och 4-områden bör som bildar stora ytor med 
fungerande spridningsmiljöer bör prioriteras och sparas i sin helhet. 
 

• objekt med klass 4 bör sparas där de tillsammans med andra objekt bildar stora 
sammanhängande områden som kan vara viktiga spridningsstråk. 
 

• spara landskapsobjektet i sin helhet. Det mosaikartade landskapet är unikt på 
lokal nivå och kan tillsammans med Tunaskogen erbjuda naturområden viktiga 
både för rekreation och som spridningsstråk och livsmiljöer för många arter i 
jordbrukslandskapet. 
 

• spara och förstärk områden med viktiga ekologiska samband för skogslevande 
arter och ädellövsarter. 

Vid en eventuell exploatering inom utredningsområdet föreslås vidare utredning av: 
 

• artskydd för skyddade och rödlistade arter. Inom området har noteringar om 
skyddade och rödlistade arter gjorts både vid den aktuella och vid tidigare 
inventeringar. Om planerade projekt påverkar områden där en art som omfattas 
av 4 § påträffats eller uppehåller sig, behöver en bedömning av påverkan på 
arten genomföras. 
 

• arter som uppträder senare på säsongen som marksvamp och sent blommande 
kärlväxter. Eftersom den aktuella inventeringen utfördes tidigt på säsongen har 
en eventuell förekomst marksvampar och sent blommande växter inte kunnat 
konstaterats. I de områden inom planområdet som inte undersökts tidigare kan 
artvärdet i de nya naturvärdesobjekten endast betraktas som preliminärt.  
 

• skydds och hänsynsåtgärder som minskar förluster och förstärker naturmiljöer, 
spridningsstråk och ekosystemtjänster. Då viktiga spridningsstråk och livsmiljöer 
kan gå förlorade inom området vid en exploatering behöver frågan om åtgärder 
som förstärker och skyddar ekologiska samband och livsmiljöer utredas. 
 

• områdets rekreativa värden. I området finns flertalet grusvägar och stigar som 
kopplar samman Järna tätort med skolor och gruppboenden på den östra sidan 
av E4:an. Grusvägarna används för rekreation och som genväg till dessa 
områden.  
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Bilaga 1 
OBJEKTSKATALOG 
Bilagan redovisar samtliga naturvärdesobjekt och landskapsobjekt som identifierades vid 

fältinventering som genomfördes i april 2020. Klassificering av naturvärdena görs med 

hjälp av de klasser som anges i SS 199000:2014 enligt tabell 1.  

1. NATURVÄRDESOBJEKT 

I en NVI ska alla geografiska områden som antas vara av positiv betydelse för biologisk 
mångfald identifieras ner till minsta obligatoriska kartenhet enligt gällande 
detaljeringsgrad (Bilaga 2, tabell 1). Områdena ska avgränsas och redovisas som 
potentiella naturvärdesobjekt. Vid klassificering av naturvärdena används de klasser som 
anges standarden (SIS-standard ftSS199000): klass 4, visst naturvärde, klass 3, påtagligt 
naturvärde, klass 2, högt naturvärde eller klass 1, högsta naturvärde (Tabell 1).  
 

2. NATURVÄRDESKLASSER 

Klassificeringen av naturvärdesobjekten baseras på bedömningsgrunderna biotop- och 
artvärde. Art- och biotopvärde bedöms var för sig på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, 
påtagligt och högt). Dessa två värden vägs samman till en naturvärdesklass. 
Bedömningsgrunden för artvärde omfattar naturvårdsarter och artrikedom. Hotade arter 
och rödlistade arter som ingår i naturvårdsarter ska tillmätas större betydelse än övriga 
naturvårdsarter. Bedömningsgrunden biotop omfattar biotopkvalitet samt sällsynthet och 
hot. 
 
Tabell 1. Naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass 1 (Högsta naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt 

objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 

och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 

rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, 

värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte 

uppfyller högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

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 förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass 

restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
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våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av 

betydelse för att upprätt-hålla 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 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som 

gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 

biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. 

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 biologisk 

mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-skiktat trädbestånd men där andra 

värdestrukturer och värdeelement saknas. 

 

3. NATURVÅRDSARTER  

Naturvårdsarter används som underlag i klassningen av naturvärdesklass. Till 

naturvårdsarter räknas: 

• Skyddade arter; arter som omfattas av juridiskt skydd enligt 

Artskyddsförordningen. Markeras med (§) i beskrivningarna. 

• Typiska arter; arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus 

hos aktuell naturtyp enligt EU:s art-och habitatdirektiv. Markeras med (T) i 

beskrivningarna 

• Rödlistade arter (se kategorier i tabell 3); samlas i en nationell rödlista som är 

en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. 

Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar 

av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna 

bedömning placeras arterna i olika kategorier. ”Rödlistan” är ett hjälpmedel för att 

göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk skydd. 

• Ansvarsarter; arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 

begränsad del av det totala utbredningsområdet. 

• Signalarter; arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har 

höga naturvärden. Markeras med (S) i beskrivningarna. 

• Nyckelarter; arter som direkt eller indirekt har en särskilt viktig funktion för andra 

arter. Markeras med (N) i beskrivningarna 

Som ett underlag har uttag av naturvårdsarter (se ovan) arter gjorts från ArtDatabanken, i 
mars 2020. Uttaget avgränsades till inventeringsområdet och dess närhet. Se tabell 2 
nedan för sammanställning av rödlistans kategorier samt deras förkortning.  
 
Tabell 2. Rödlistans kategorier. De arter som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående kategorier 

benämns som rödlistade. Kategorierna CR, EN samt VU benämns även som hotade.  Källa: 

ArtDatabanken 2020. 

Förkortning Kategori 

EX Utdöd 

RE Nationellt utdöd 

CR Akut hotad 

EN Starkt hotad 
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Förkortning Kategori 

VU Sårbar 

NT Nära hotad 

 

4. LANDSKAPSOBJEKT 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 

landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden.   

Ett landskapsobjekt omfattar i normalfallet ett eller flera naturvärdesobjekt men ett 

landskapsobjekt kan även avgränsas utan ingående naturvärdesobjekt (se figur 1). Ett 

landskapsobjekt kan innehålla en eller flera olika naturtyper.  

Landskapsobjekten behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdesklass men här 

presenteras en karta för att visa vilka objekt som ligger till grund för landskapsobjekten.  

 

5. ORDLISTA: 

 
S – Signalart 
T - Typisk art 
Rödlistekategorier anges upphöjt efter artnamnet (NT, VU, EN, CR, RE) 
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6. AVGRÄNSADE NATURVÄRDESOBJEKT 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass 2 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Ängs- och betesmark 

Biotop Frisk-torräng 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

TalltickaNT, spår av 
reliktbockNT, 
svartkämpar, 
styvmorsviol, 
mandelblomma, gullviva, 
fetknopp, tjärblomster, 
grtåfibbla 

Rödlistade arter 
(tidigare noterade) 

TalltickaNT, jordtistelNT 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av en torr-frisk äng med holmar med dungar av ek, tall lönn 
slånbär samt hävdgynnade arter. Träden på holmarna är grova och en del 
mycket gamla. Området betas av nöt. De öppna delarna är ev. äldre åkermark.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området präglas av solbelysta torra partier med hävdgynnade arter. Här finns 
grova äldre träd och berg i dagen. Bete pågår vilket gynnar objektet. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande organisation Sweco 
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Naturvärdesobjekt nr 2 

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-23 

Areal (ha) 1,0 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

- 

Rödlistade arter (Linnea 
Natur och Ekolgi 2012) 

MotaggsvampNT, 
talltickaNT 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp Västlig taiga, 9010 

Beskrivning Hällmarkstallskog med grova mycket gamla tallar, där de äldsta bedöms vara 
mellan 200 och 250 år.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Rikligt med grova gamla tallar och solbelysta hällmarker. Måttligt med död ved i 
olika grovlek. 

Inventerare Hans Rydberg 

Utförande organisation Linnea Natur och Ekologi 

Övriga kommentarer Inventeringen och avgränsning av objekt utfördes av Linnea Natur och Ekologi 
2012. Utifrån redovisade värdeelement och naturvårdarter samt ett 
kompletterande besök har Sweco klassat objekten. 
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Naturvärdesobjekt nr 3 

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 1,0 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Ädellövskog, lövskog 

Naturvårdsarter  

Rödlistade arter 
(noterade under 
tidigare 
fältinventering) 

TalltickaNT, småflikig 
brosklavNT, ektickaNT, 
askEN 

Artvärde Påtagligt  

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Ädellövskogen i detta bryn består till huvuddelen av ek och ung lönn. Skogstypen 
har utvecklats till följd av det lokalklimat som bildas då solvärme magasineras av 
de bakomliggande branta bergväggarna. I områdets södra och östra delar finns 
grova mycket gamla tallar samt grova aspar. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Här finns ädellövskog och solbelysta varma miljöer.  

Inventerare Hans Rydberg Linnea Natur och Ekologi 

Utförande 
organisation 

Linnea Natur och Ekologi/Sweco 

Övriga kommentarer Inventeringen och avgränsning av objekt utfördes av Linnea Natur och Ekologi 
2012. Utifrån redovisade värdeelement och naturvårdarter samt ett 
kompletterande besök har Sweco klassat objekten. 
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Naturvärdesobjekt nr 4 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 2,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av en krattlikande småskog av ek med inslag av tall, en, björk, 
asp, rönn med flera. Denna magra skogstyp är bevuxen av blåbär, lingon, 
smalbladiga gräs och vanliga skogsmossor. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Variationen av lövträd och öppna solbelysta ytor erbjuder olika livsmiljöer till 
bland annat fåglar och insekter. 

Inventerare Hans Rydberg 

Utförande 
organisation 

Linnea Natur och Ekologi/Sweco 

Övriga kommentarer Inventeringen och avgränsning av objekt utfördes av Linnea Natur och Ekologi 
2012. Utifrån redovisade värdeelement och naturvårdarter samt ett 
kompletterande besök har Sweco klassat objekten. 
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Naturvärdesobjekt nr 5 

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 0,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Trädklädd holme i 
jordbrukslandskap 

Naturvårdsarter 
(tidigare noteringar) 

TalltickaNT, 
reliktbockNT, 
spillkråkaNT, 
kärntickaVU 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av liten betespåverkad höjd i jordbrukslandskap med äldre ek lönn 
en tall. Här finns blommande buskage som slånbär och ros.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Objektets gamla grova träd utgör viktiga substrat för flera rödlistade arter. 
Blommande och bärande buskar utgör viktiga födosöksmiljöer för fåglar och 
insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 
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Naturvärdesobjekt 
nr 

6 

Naturvärdesklass 2 

  

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 0,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog och 
hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter TalltickaNT 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

Västlig taiga, 9010 

Beskrivning Objektet utgörs av delvis orörd hällmarkstallskog med grova gamla tallar i kanterna. 
På hällarna växer styvmorsviol tjärblomster rönn och ros. Här finns också ek och 
slånbär i de lägre kanterna i söder mot vägen. Området är delvis betespåverkat i 
väster men inget aktivt bete pågår. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Områdets grova tallar är ett viktigt substrat för rödlistade arter. Blommande och 
bärande träd och buskar utgör viktiga livsmiljöer för fåglar och insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 
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Naturvärdesobjekt nr 7 

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 1,1 

Naturtyp Skog och träd, ängs- och 
betesmark 

Biotop Hällmarkstallskog, del av 
betesmark 

Naturvårdsarter TalltickaNT, mandelblomma, 
styvmorsviol, gullviva 

Artvärde Påtagligt  

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av en relativt opåverkad höjd med hällmarkstallskog med mycket 
grova gamla tallar. Här finns blommande buskar som hägg, ros och slån. I 
fältskiktet finns sytvmorsviol, tjärblomster och mandelblomma. I områdets norra 
delar sluttar det ned mot en beteshage. Här finns hävdgynnad flora som bland 
annat gullviva. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Grova gamla tallar utgör ett viktigt substrat för vedlevande arter. Solbelysta hällar 
och öppna miljöer med blommande och bärande buskar utgör en viktig livsmiljö för 
många fåglar och insekter. De hävdgynnade arterna erbjuder blommande miljöer 
som är viktiga för många pollinerande insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 8 

Naturvärdesklass 2  

Areal (ha) 1,2 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport 
Naturvärdesinventering OLP4-04-025-40000-0_0-0053 
Ostlänken, delen Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och Södermanlands 
län 

Motivering till natur-
värdesklass 

 

Inventerare  

Utförande organisation Calluna 
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Naturvärdesobjekt nr 9 

Naturvärdesklass 3  

Areal (ha) 1,2 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport 
Naturvärdesinventering OLP4-04-025-40000-0_0-0053, Ostlänken, delen 
Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och Södermanlands län 

Motivering till natur-
värdesklass 

 

Inventerare  

Utförande organisation Calluna 
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Naturvärdesobjekt 
nr 

10 

Naturvärdesklass 2  

Areal (ha) 1,0 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport Naturvärdesinventering OLP4-
04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, delen Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och 
Södermanlands län 

Motivering till 
natur-värdesklass 

 

Inventerare  

Utförande 
organisation 

Calluna 
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Naturvärdesobjekt 
nr 

11 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 1,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter TalltickaNT, tjärblomster, 
styvmorsviol 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog med grova äldre tallar och senvuxna ekar. Här 
finns några talltickor och en del tjärblomster och styvmorsviol. Området är ”städat” 
på död ved antagligen på dess närhet till bostadshus. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

I objektet finns grova gamla och en del senvuxna träd som tall och ek som utgör ett 
viktigt substrat för vedlevande arter. De solbelysta ytorna erbjuder livsrum för 
blommande buskade samt torrängsarter som gynnar pollinerade insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 
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Naturvärdesobjekt nr 12 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 1,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter TalltickaNT 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp Västlig taiga, 9010 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrblandskog på höjd med branta kanter och en 
hällmarksskog med gamla tallar högst upp. Bergsbranten utgörs av mycket grova 
träd även sälg och asp med solbelysta hällar. Skogen är flerskiktat och i 
fältskiktet finns mossor, ris och lavar. Området är delvis mycket blockigt. Här 
finns en del död ved både grov och klen. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området utgörs av kontinuitetsskog som är viktig för många skogslevande arter. 
Grova och gamla träd, blockighet skapar en variation som gynnar många 
skogslevande arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 13 

Naturvärdesklass 3  

Datum  

Areal (ha) 13,3 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport 
Naturvärdesinventering OLP4-04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, 
delen Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och Södermanlands län” 

Motivering till 
naturvärdesklass 

 

Inventerare  

Utförande organisation Calluna 

Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 14 

Naturvärdesklass 2 

 

DAtum  

Areal (ha) 8,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog, 
hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter 
(funna i tidigare 
inventering) 

TalltickaNT, fyrflikig 
jordstjärnaNT, motaggsvampNT, 
spillkråkaNT, orange 
taggsvamp, brödtaggsvamp, 
svart taggsvamp, ask, 
granticka 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp Västlig taiga, 9010 

Beskrivning Objektet utgörs av en relativt orörd tätortsnära, större barrblandskogsområde med 
en del hällmarker och inslag av grova aspar med håligheter. Skogen är flerskiktad 
och delvis mycket blockig. I kanterna mot nyckelbiotopen (obj 65) som utgör en 
sumpskog är skogen fukt och något tätare. Här finns rikligt med död ved i grova 
dimensioner. På hällarna finns grova gamla tallar med tallticka. Här finns 
solbelysta och torrare miljöer och även en hel del grov död ved.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Den rika variationen av biotoper i den flerskiktade skogen består av omväxlande 
solbelysta luckiga miljöer och mer fuktiga skuggiga områden. Variationen bidrar till 
livsmiljöer för många arter främst kryptogamer och fåglar. Skogen är en del av ett 
större sammanhängande skogsområde med höga-påtagliga värden vilket innebär 
en större möjlighet för arters spridning och fortlevnad inom området. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012.  

Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 
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Naturvärdesobjekt nr 15  

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 5,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog, barrblandskog 

Naturvårdsarter TalltickaNT, spillkråkaNT 

(förbiflygande) 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp Västlig taiga, 9010 

Beskrivning Objektet utgörs av ett tätortsnära, delvis orört, större, sammanhängande 
skogsområde främst med hällmarkstallskog. Här finns gott om gamla grova träd, 
främst tallar. Området är kuperat och i dalarna finns barrblandskog med inslag av 
äldre björk och sälg. Det finns gott om död ved i grova dimensioner. Fältskiktet 
utgörs av ris, mossor och lavar. Objektet är bitvis mycket blockigt och 
höjdskillnaderna inom objektet tillsammans med blockigheten skapar en dynamik 
som gynnar biologisk mångfald. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Områdets variationer med grova träd, död ved, blockighet och hällmarker med 
mycket ljusinsläpp skapar en dynamik i landskapet som erbjuder livsrum till 
många skogslevande arter. En förbiflygande spillkråka noterade i området. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012.  

Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 
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Naturvärdesobjekt nr 16 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 3,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter 
(funna under tidigare 
inventering) 

DruvfingersvampNT 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en flerskiktad barrblandskog med en del grova trädr. Objektet 
är luckigt och öppet med variation avfuktiga och mer skuggiga miljöer en del död 
grov ved. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Områdets variation med luckiga och solbelysta miljöer tillsammans med fuktiga 
och skuggiga områden erbjuder livsmiljöer till många skogslevande arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012. 
Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 

 

  



 NVI Södertuna 47 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 17 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 4,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter (funna 
under tidigare 
inventering) 

TalltickaNT, stor aspticka (S) 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av av blandskog med inslag av många grova aspar. Flera av 
asparna har håligheter och många har vanlig aspticka. Området är delvis 
luckigt med mycket ljusinläpp.Skogen är flerskiktad och ibland blockig. Här 
finns måttligt med död ved. Flertalet dagfjärilar som blåvingar, påfågelöga och 
sorgmantel observerades inom objektet. Genom området går en 
kraftledningsgata. 

Motivering till natur-
värdesklass 

Objektets värdeelement utgörs av många grova aspar där många har hålträd 
är en bristvara i och viktigt för många hålträdslevande arter bland fåglar, 
fladdermöss och insekter. De luckiga och solbelysta brynmiljöerna erbjuder 
livsmiljöer för många insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande organisation Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012. 
Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 

 

  



48 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 18 

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha)  4,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog och 
barrblandskog 

Naturvårdsarter (funna 
under tidigare 
inventering) 

TalltickaNt, knottrig rottryffelNT 

Naturvårdsarter (funna 
under aktuell 
inventering) 

Blåmossa (S), talltagel (T) 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp Västig taiga 9010 

Beskrivning Objektet utgörs av en tätortsnära relativt orörd hällmarkstallskog samt 
barrblandskog med hög andel död ved och en del senvuxna ekar. I områdets 
nordvästra del finns ett mindre brandområde. Här finns mycket grova gamla 
tallar, terrnägen är brant och blockig framför allt ned mot Tuna industriväg där 
även fleralet grova aspar och en del lönn, sälg och hassel finns. Uppe på 
hällmarkerna finns fuktiga områdedn med våtmarksflora som skvattram, odon 
och vitmossa. Lavfloran är rik. Fältskikted består av ris, mossor och lavar.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Områdets känns i stora delar orört och här finns värdeelement som död ved, 
bränd, ved, rikligt med grova träd, våtmarksområden och blockighet bidrar till en 
variation av biotoper i skogslandskapet som gynnar många arter. Området har 
en rik lavflora i jämförelse med omkringliggande område. Området 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012. 
Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 

 

  



 NVI Södertuna 49 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 19 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 0,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av ett barrblandskogsområde med sumpskogskarraktär. Här 
finns en del lövträd som björk och sälg. Här finns död ved tämligen allmänt 
tillsammans grova granar och tallar. Området är skuggigt och fuktigt men med 
en del ljusinsläpp. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Sumpskogar bidrar till en variation i skogslandskapet och erbjuder fuktiga miljöer 
till många arter som är beroende av detta. Här finns död ved rikligt vilket är ett 
viktigt substrat för många kryptogamer och insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012. 
Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 

 

  



50 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 20 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 3,0 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av en yngre men något flerskiktat blandskog som 
domineras av tall. Här finns inslag av löv som björk och sälg. Död ved 
finns måttligt. Fältskitet består av blåbär och mossor.  

Motivering till natur-
värdesklass 

Biotopvärdet utgörs av den fler skiktade skogen med en del död ved. 
Skogen utgör en del av ett större skogsområde vars olika delar 
tillsammans bidrar till viktiga livsmiljöer och spridningsstråk för 
skogslevande arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande organisation Sweco 

Övriga kommentarer Delar av området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 
2012. Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 

 

  



 NVI Södertuna 51 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 21 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 4,0 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter (funna 
under tidigare 
inventering) 

Orange taggsvampNT 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en äldre barrblandskog med en del äldre lövträd som 
hålaspar och ekar. Här finns en variation av biotoper, skogen är delvis luckig och 
gles med solinstrålning men delvis skuggig och fuktig med mindre 
våtmarksobjekt. Här finns en del död ved. Fältskiktet består av blåbär, mossa 
och fönsterlav. Många av tallarna är mycket gamla. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Variationen av biotoper erbjuder många skogslevande arter livsmiljöer. Hålträd 
är ett viktigt inslag i skogsmiljöer och erbjuder fåglar, fladdermöss och insekter 
bostad. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012. 
Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 

 

  



52 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 22 

Naturvärdesklass 2  

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 5,0 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport Naturvärdesinventering 
OLP4-04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, delen Gerstaberg-Sillekrog, 
Stockholms och Södermanlands län” 

Motivering till natur-
värdesklass 

 

Inventerare Calluna  

Utförande organisation Calluna/Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



 NVI Södertuna 53 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 23 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 1,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Talltagel (T, Västlig 
taiga 9010) 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en delvis orörd hällmarkstallskog med äldre grova tallar. 
Här finns tämligen allmänt med död ved, blockighet och berg idagen. 
Området är varmt och solbelyst. Fältskiktet består av mossor, ris och lavar. 

Motivering till natur-
värdesklass 

Området tallar är senvuxna och många är mycket gamla. Död ved och död 
tall i solbelysta miljöer är ett viktigt substrat för många vedlevande lavar och 
insekter. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



54 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 24 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 2,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrblandskog, något flerskitad och måttligt med död 
ved. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Skogen utgör en del av ett större skogsområde vars olika delar tillsammans 
bidrar till viktiga livsmiljöer och spridningsstråk för skogslevande arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande organisation Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



 NVI Södertuna 55 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 25 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 3,9 

Naturtyp Träd och skog 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Grovticka (S) 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrblandskog med inslag av grova aspar men även 
andra lövträd som björk och sälg. En hel del död ved, grova tallar ca 100-150 år 
men en del ännu äldre. Fuktigt och skuggigt varierat med luckighet, hålträd 
(asp). Delvis kuperat och något blockigt.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Områdets äldre träd och variation av både biotoper och trädslag bidrar till 
livsmiljöer som är nödvändiga för många skogslevande arter. Hålträd är ett 
viktigt inslag i skogsmiljöer och erbjuder hålträdslevande arter husrum. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande organisation Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



56 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 26 

Naturvärdesklass 4 

 

  

Areal (ha) 0,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Björkskog 

Naturvårdsarter Gråfibbla (S) 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av lövskog i soligt läge utmed en åker. Fina brynmilöer samt 
sandig torr mark. Här finns hävdgynnade arter som gråfibbla, smultron. Björk 
dominerar i trädskiktet men här finns inslag av ek, en, gran och tall. Luckigt och 
solbelyst. Sannolikt fd betesmark. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Soliga brynmiljöer med sandblottor är en bristvara i naturmiljön och gynnar 
insekter som tillexempel solitärbin och andra steklar som är beroende av dessa 
miljöer för sin fortlevnad. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



 NVI Södertuna 57 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 27 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 2,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av medelålders > 80 år flerskiktat barrblandskog med ett fältskitkt 
främst med blåbärsris. Här finns inslag av lövträd som björk, asp och sälg. 
Terrängen är något blockigt ut mot E4. Området är luckig med ljusinsläpp och 
något kuperad. Här finns måttligt med död ved. Fuktigt i svackor. Fin bruksväg 
löper igenom objektet. Äldre löv mot grusvägen objektets södra del. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Den flerskiktade skogen med ljusinsläpp och variation med lövträd och fuktiga 
områden erbjuder livsmiljöer till skogslevande arter. Vidare ut gör objekten en del 
av ett större skogsområde vars olika delar tillsammans bidrar till viktiga livsmiljöer 
och spridningsstråk för skogslevande arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



58 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 28 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 2,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter TalltickaNT, grovticka 
(S) 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog med äldre grova tallar med spärrgrenar 
och pansarbark, berg i dagen, solbelysta miljöer och äldre enbuskar. Området 
är något blockigt och här finns tämligen allmänt med död ved. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Grova äldre tallar och död ved i olika dimensioner i soliga miljöer är viktigt för 
många vedlevande arter som trivs i solbelysta miljöer. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande   

Övriga kommentarer  

 

  



 NVI Södertuna 59 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 29 

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 1,0 

Naturtyp Skog och träd, 
småvatten 

Biotop Sumpskog med öppet 
vatten 

Naturvårdsarter Krushättemossa (S), 
grantickaNT ((S) 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Högt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en lövsumpskog med inslag av äldre gran. Här finns väl-
utvecklade socklar och rikligt med död ved främst från lövträd. Trädslagen består 
främst i al, sälg och björk. I markskiktet finns främst mossor. I områdetys södra 
del finns ett öppet vatten.    

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området känns relativt orört och den goda tillgången på död ved i form av 
lövträd gör det till ett viktigt område för arter som lever i fuktiga miljöer på död 
ved. Det öppna vattnet i områdets södra del bidrar till en variation i 
skogslandskapet som är mycket viktigt för många arter. Området är med 
avseende på mossflora mer artrikt i jämförelse med omkringliggande område. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



60 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

30 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-16 

Areal (ha) 1,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Sumpskog 

Naturvårdsarter 
(från tidigare 
inventeringar) 

SpillkråkaNT 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en blandsumpskog med främst björk och al men även gran och 
tall. Främst yngre - medelålder på träd. Ej så lång kontinuitet sannolikt. Inslag av 
stående och liggande död ved. Sockelbildning (höga), variation mot omgivning, 
fuktig miljö, vattenspeglar, hålträd av al, bohålor under socklar. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Fuktiga områden med hög andel död ved bidrar till en variation i skogslandskapet 
som är viktig för skogslevande arter och för den biologiska mångfalden. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande konsult Sweco 

Övriga 
kommentarer 

Området är utpekat som Skogsstyrelsens naturvärden. 

 

  



 NVI Södertuna 61 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 31 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-16 

Areal (ha) 0,2 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog med mer naturlig karraktär, inkl ett mindre 
sumpskogsobjekt i västra delen, än omgivande plantager. Klen död ved, variation 
av träslag och ålder, dock yngre träd, block och hällmark. 

Motivering till natur-
värdesklass 

Området med en mer naturlig karaktär skapar tillsammans med 
sumpskogområdet en variation i landskapet som gynnar skogslevande arter och 
biologisk mångfald. 

Inventerare Elin Håkansson. 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



62 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

32 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 0,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog på höjd med berg i dagen. Asp, björk, tall, gran, en, 
enstaka ek, ålder på träden varierad. En solig och luckig miljö som erbjuder 
variation i förhållande till sin omgivning. Här finns tämligen allmänt med död ved, 
enstaka hålträd, hänglavar, brandspår på asp, block,kuperad terräng, inslag av 
grova äldre tallar, enstaka grov asp med vanlig aspticka aspticka. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

En blandskog som med sin variation av trädslag och rika lavflora erbjuder livsmiljöer 
till många olika skogslevande arter. Död ved i landskapet är ett viktigt värdeelement 
som är en bristvara i skogen. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 63 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

33 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 0,7 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport Naturvärdesinventering OLP4-
04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, delen Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och 
Södermanlands län” 

Motivering till 
naturvärdesklass 

 

Inventerare Calluna 

Utförande 
organisation 

Calluna 

Övriga 
kommentarer 

Foto Sweco 

 

  



64 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

34 

Naturvärdesklass 4 

 

Areal (ha) 0,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av tallskog på hällmark. Rikligt med en, främst klena träd men även 
en del senvuxna gamla träd. Här finns måttligt med grov död ved. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Grova äldre tallar och död ved i olika dimensioner i soliga miljöer är viktigt för 
många vedlevande arter som trivs i solbelysta miljöer. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 65 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 35 

Naturvärdesklass 2 

 

Areal (ha) 1,5 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter 
(funna under tidigare 
inventering) 

TalltickaNT 

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport Naturvärdesinventering OLP4-
04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, delen Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och 
Södermanlands län” 

Motivering till natur-
värdesklass 

 

Inventerare  

Utförande 
organisation 

Calluna 

Övriga kommentarer Foto Sweco 

 

  



66 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

36 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 0,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Sumpskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av lövsumpskog med fina alsocklar, Dessutom kan nämnas björk 
några äldre tallar, rikligt med död ved, rik lavflora, skvattram och vitmossor. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Sumpskogar och våtmarksområden skapar en variation i landskapet som är viktig 
för den biologiska mångfalden. Området med sin variation av lövträd och rik moss- 
och lavflora har i jämförelse med det omgivande landskapet en högre artrikedom. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

Utpekad som naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen 

 

  



 NVI Södertuna 67 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

37 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 0,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Sumpskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av sumpskogskaraktär äldre barrblandskog och en del död ved. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Blötare områden skapar variation i landskapet som är viktigt för den biologiska 
mångfalden. Död ved är en bristvara i skogslandskapet och erbjuder en livsmiljö för 
vedlevande kryptogamer och insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utröfande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



68 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

38 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 0,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre flerskiktad blandskog med äldre granar och en del tallar 
samt lövträd som björk och sälg. Här finns tämligen allmänt med grov död ved och 
fuktiga områden som hänger samman med omgivande sumpskogsobjekt. 
Fältskiktet består av blåbär, mossor och lavar. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Inom området finns många grova granar och död ved, värdeelement som bidrar till 
biotoper, viktiga för många skogslevande arter. Skogen är flerskiktad med inslag av 
löv som björk, sälg och al vilket gör den mer artrik än sin omgivning.  

Inventerare Mari Nilssson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 69 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

39 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 0,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter  

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av liten dunge med blandskog invid en åker. Solbelysta brynmiljöer 
och något kuperad och blockig terräng.  Här finns yngre sälg, björk och asp samt en 
del grövre äldre tallar. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Solbelysta brynmilöer bidrar till viktiga biotoper i skogslandskapet och erbjuder livs- 
och födosöksområden till insekter och fåglar. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



70 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 40 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 1,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Högt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en rasbrant med block och äldre tallskog. Flerskiktat tallskog ca 
150 år spärrgrenar pansarbark. Blockigt, berg i dagen samt solbelysta miljöer 
under kraftledningsgatan. Här finns tämligen allmänt med död ved både stående 
och liggande. Äldre grova björkar vittnar om en tidigare mer luckig skogsmiljö. Här 
finns också grova enbuskar och gran Vanligt förekommande skogsarter som ris 
lavar mossor. Fin död hålbjörk samt håligheter i några tallar. Hela objektet har 
viktig solbelyst byrnmiljö mot kraftledningsgatan 

Motivering till natur-
värdesklass 

Objektets många värdeelement som blockighet, död ved, hålträd, solbelysta 
brynmiljöer, grova gamla träd med flera utgör viktiga livsmiljöer för många 
skogslevande arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



 NVI Södertuna 71 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobje
kt nr 

41 

Naturvärdesklas
s 

3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 3,7 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog på höjd med mycket berg i dagen och solbelysta 
ytor. Äldre mycket grova tallar men också många senvuxna. Här finns tämligen allmänt 
med död ved i solbelysta miljöer. Här finns enbuskar småbjörkar och terrängen är 
kuperad och blockigt. Uppe på hällmarken finns fuktiga områden uppe på hällmarken 
med skvattram vitmossor och ris. Miljön känns relativt orörd. 

Motivering till 
natur-
värdesklass 

Solbelysta grova tallar både döda och levande är viktiga substrat för många vedlevande 
insekter och lavar. Fuktiga miljöer bidrar till en variation i landskapet som är viktig för 
många skogslevande arter och bridrar till biologisk mångfald. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



72 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

43 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 0,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog på höjd med mycket berg i dagen och 
solbelysta ytor. Äldre grova solbelysta tallar men också många senvuxna. Måttligt 
med död ved. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Solbelysta grova tallar både döda och levande är viktiga substrat för många 
vedlevande insekter och lavar. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 73 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

44 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 0,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Sumpskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av sumpskog med al men också tall. Dock gallrad bitvis. Rikligt med 
död ved. En del fina socklar bidrar till högre biotopvärde. 

Motivering till 
natur-värdesklass 

Sumpskogar är viktiga inslag i skogslandskapet och bidrar till en variation som med 
sockelbildningar, död ved, bidrar till biologisk mångfald. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



74 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

45 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum  

Areal (ha) 1,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av en höjd med hällmarkstallskog en del ca 150 år både senvuxna 
och grova tallar med spärrgrenar och pansarbark. Blockigt och ngt brant i objektets 
södra delar. Tämligen allmänt med död ved både stående och liggande. Soliga 
gläntor med många torrakor av tall med guldkantad spiklav. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Solbelysta grova tallar både döda och levande är viktiga substrat för många 
vedlevande insekter och lavar. Fuktiga miljöer bidrar till en variation i landskapet 
som är viktig för många skogslevande arter och bridrar till biologisk mångfald. Inom 
objektet noterades flertalet grova lågor med insektsgnag och lavfloran var delvis 
rikare i jämförelse med omkringliggande område. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 75 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

46 

Naturvärdesklass - 

 

Datum 2020-04-16 

Areal (ha) 3,8 

Naturtyp - 

Biotop - 

Naturvårdsarter - 

Artvärde - 

Biotopvärde - 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport Naturvärdesinventering OLP4-
04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, delen Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och 
Södermanlands län” 

Callunas beskrivning innan avverkning Blandsumpskog bestående av björk och tall 
dominerande med diametern 1-3 dm. Inslag av gran och grova granar i norr. Död 
ved tämligen rikligt i delar av området. Mycket blött och översvämmat vid besöket. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Callunas motivering innan avverkning: Kraftig översvämning tyder på ej effektiv 
dikning och vattenfluktuationer. Tät skog och viss flerskiktning. Naturligt föryngrad. 
Tämligen rikligt med död ved i delar av område och många träd kommer att dö av 
den höga vattennivån. Artvärdet är preliminärt, fördjupad inventering skulle kunna 
ge ett högre artvärde med tanke på 

biotopens potential. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Calluna men omklassat av Sweco 2020. 

Övriga 
kommentarer 

Området klassades med klass 3, påtagligt naturvärde, av Calluna 2017 men vid 
Swecos fältbesök 2020 var området kalavverkat. Foto Sweco maj 2020 

 

  



76 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

47 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 3,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Sumpblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Blandsumpskog bestående av björk och tall. Inslag av gran och grova granar. Död 
ved tämligen rikligt. Stillastående rikligt med vatten i stora delar av objektet. . 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området erbjuder livsmiljöer till många arter som är beroende av fuktiga miljöer och 
död ved. Här finns död ved i olika dimensioner och variationen av skuggiga och 
solbelysta miljöer skapar livsmiljöer till många olika arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

 

  



 NVI Södertuna 77 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

48 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-16 

Areal (ha) 1,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog med något yngre tall men enstaka grova äldre. 
Solbelysta miljöer och sparsamt med död ved. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Solbelysta tallmiljöer med död ved är ett viktigt inslag i skogslandskapet.  

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



78 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

49 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 3,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog på en höjd med ca 100-150 år och med en del grova 
gamla tallar, flerskiktat med yngre gran och tall. Berg idagen, en del död ved, 
senvuxna björkar, hassel enbuskar solbelysta bergknallar. Här är småkuperat och 
mycket rikt med grova aspar med hål Grova ekar i objektets södra delar invid den 
lilla grusvägen. 

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området är med sin variation av barr- och lövträd mer variationsrikt i jämförelse 
med sin omgivning. Död ved och hålträd är viktiga inslag i skogslandskapet och 
erbjuder livsmiljöer till många olika arter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 79 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 50 

Naturvärdesklass 3 

 

Areal (ha) 0,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskogsområde med inslag av en del grova aspar 

Motivering till natur-
värdesklass 

Området är med sin variation av barr- och lövträd mer variationsrikt i jämförelse 
med sin omgivning. Död ved är ett viktigt inslag i skogslandskapet och erbjuder 
livsmiljöer för många olika arter. Här finns några hålträd. 

Inventerare Hanna Nyqvist 

Övriga kommentarer  

 

 

  



80 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 51 

Naturvärdesklass 2  

Datum 2017 

Areal (ha) 0,4 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter TalltickaNT 

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport 
Naturvärdesinventering OLP4-04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, delen 
Gerstaberg-Sillekrog, Stockholms och Södermanlands län” 

Motivering till natur-
värdesklass 

 

Inventerare  

Utförande 
organisation 

Calluna 

Övriga kommentarer  

 

 

  



 NVI Södertuna 81 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

53  

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-16 

Areal (ha) 1,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en mosaik av relativt olikåldrig löv (björk och ek) samt gran och 
en. Orört från skogsbruk. Solexponerat och luckigt mellan träden. Hällmark under 
kraftledning bitvis. varvat med björksly. Mycket fågelaktivitet. En del stora block i 
solbelyst öppet läge. Hålträd förekommer. Aktiviet från insekter och fjärilar. 
Relativt gamla björkar förekommer runt om i området. 

Motivering till 
natur-värdesklass 

Variationen av lövträd samt en del barrträd gör att objektet är mer artrikt i 
jämförelse med sin omgivning. Rikt fågel- och insektsliv. Solbelysta block och 
hålträd är viktiga inslag i skogen och bidrar till livsmiljöer för många olika arter 

Inventerare Hanna Nyqvist 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



82 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

54 

Naturvärdesklass 3  

Datum  

Areal (ha) 1,4 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av Objektet utgörs av NVI-objekt i utredning ” Rapport 
Naturvärdesinventering OLP4-04-025-40000-0_0-0053 Ostlänken, delen Gerstaberg-
Sillekrog, Stockholms och Södermanlands län” 

Motivering till 
naturvärdesklass 

 

Inventerare  

Utförande 
organisation 

Calluna 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 83 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

55  

Naturvärdesklass 4 

 

2020-04-17 2020-04-16 

Areal (ha) 0,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs av öppen solig blandskog på hällmark/berg i dagen. Gran, tall, 
björk, asp, en. Träd av varierande ålder, dock ej riktigt gamla. Ett antal 
medelgrova aspar. Värdeelement som grov och klen, torr, solbelyst död ved samt 
sandblottor vid vägren. Här finns brandspår på asp. Rikt på dagfjärilar och fåglar.   

Motivering till 
natur-värdesklass 

Öppna solbelysta miljöer med lövskog och sandblottor gynnar många fåglar och 
insekter. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

 
  



84 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 56  

Naturvärdesklass 3 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 1,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövsumpskog/våtmark 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en lövsumpskog med mycket död ved i olika dimensioner. Här 
finns främst björk och al men även en del sälg i utkanterna.  

Motivering till natur-
värdesklass 

Fuktiga områden bidrar till variation i skogslandskapet och erbjuder livsmiljöer för 
många olika arter som kräver en fuktig miljö som boplats eller som 
födosöksområde. Död ved är ett viktigt värdeelement och en bristvara i 
skogslandskapet. Många kryptogamer och insekter är beroende av död ved för sin 
överlevnad. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



 NVI Södertuna 85 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 57 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-17 

Areal (ha) 2,0 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av litet objekt md senvuxna tallar och löv. Hålträdsasp mycket och 
några senvuxna lövträd som oxel och bjrök. Här finns sparsamt med död ved. 
Växtligheten består av en, gran lingon blåbär fönster- och renlav. Objektet är 
solbelyst och något blockigt.  

Motivering till natur-
värdesklass 

Äldre träd och solbelysta miljöer skapar variation och viktiga livsmiljöer till många 
olika arter. Hålträd är en bristvara i landskapet och ett mycket viktigt inslag för 
hålträdslevande arter bland fåglar, fladdermöss och insekter. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  

 

  



86 NVI Södertuna  

 Date: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig Mari Nilsson]  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

58 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum  

Areal (ha) 5,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-
naturtyp 

 

Beskrivning Objektet utgörs Objektet utgörs av barrdominerad blandskog med tall, gran, björk, 
asp, på en kulle. Varierad miljö. I sänkor sumpmark, antydan till bäckfåra med 
block. Träd av varierad ålder med riktigt gamla träd saknas. Variation av mossor 
och lavar. Värdeelement: hålträd av asp, död ved, blockig mark i soligt läge, 
luckighet, solbelysta stammar, fuktiga partier, inkl 0.8 ha sumpskog med socklar, 
enar, hällmarker, klippväggar. Rikt fågelliv och flera dagfjärilar observerades.  

Motivering till 
natur-värdesklass 

Området är mer artrikt i jämförelse med det omgivande skogsområdet. 
Värdeelement som hålträd, block, soliga områden och fuktiga partier erbjuder 
livsmiljöer till många olika arter.  

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 87 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt 
nr 

59 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 0,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmark 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av öppen, solig bergsknalle/hällmark med varierat trädskikt. Tall , 
asp, björk, en, gran, hassel. Ljung, lingon, fönsterlav dominerar fältskiktet. Trädens 
ålder är varierande. Enstaka äldre tall. Block i sluttning mot väg. Ont om död ved. 
Delar av objektet är en hällmark med enar och relativt olikåldrig tall. Medel mängd 
solbelysta liggande döda träd. Asp förekommer. I objektets östra del finns ett 
vattendrag som rinner från sumpskog vidare genom trumma.  

Motivering till 
natur-värdesklass 

Området erbjuder med sina värdeelement och sin variation livsmiljöer till 
värmeälskande arter och arter som är beroende av soliga miljöer för sin överlevnad. 
Död ved i soliga lägen är en bristvara i landskapet och gynnar många lavar och 
insekter. 

Inventerare Hanna Nyqvist 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 
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Naturvärdesobjekt 
nr 

62 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 2,7 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-
naturtyp 

- 

Beskrivning Objektet utgörs av kuperad blandskog med i sluttning/på hällmark. Öppet och solig. 
Här finns tall, gran, asp och björk. Varierad ålder på träd, dock inga riktigt gamla. 
Värdeelementen består i klen död torr ved, inslag av grov liggande ved, brandspår 
på asp, blöta partier erbjuds från en björksumpskog med klena träd, hassel i 
sluttning mot väg. Körskador och spår av avverkningar drar ner biotopvärdet. 

Motivering till 
natur-värdesklass 

Området erbjuder med sina värdeelement och sin variation livsmiljöer till 
värmeälskande arter och arter som är beroende av soliga miljöer för sin överlevnad. 
Död ved i soliga lägen är en bristvara i landskapet och gynnar många lavar och 
insekter. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 

  



 NVI Södertuna 89 

 Datum: 2020-06-04  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

 
 

Naturvärdesobjekt nr 63 

Naturvärdesklass 4 

 

Datum 2020-04-16 

Areal (ha) 2,0 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog med något yngre tall men enstaka grova äldre. 
Solbelysta miljöer och sparsamt med död ved. 

Motivering till natur-
värdesklass 

Solbelysta tallmiljöer med död ved gynnar lavar och insekter och är ett viktigt inslag 
i skogslandskapet. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 64 

Naturvärdesklass 3 

 

Datum  

Areal (ha) 0,2 

Naturtyp  

Biotop  

Naturvårdsarter  

Artvärde  

Biotopvärde  

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en utökning av intilliggande objekt nr 33 (inventerat av 
Calluna). Här finns hällmarker, medelålders aspar och blockig terräng. 

Motivering till natur-
värdesklass 

Solbelysta tallmiljöer med död ved gynnar lavar och insekter och är ett viktigt 
inslag i skogslandskapet. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 65 

Naturvärdesklass 2 

 

Datum 2020-04-22 

Areal (ha) 2,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövsumpskog 

Naturvårdsarter 
(funna under tidigare 
inventering) 

SpillkråkaNT, gultoppig 
fingersvampNT, askEN, 
skogsalmCR,  

Naturvårdsarter 
(Noterade i den 
aktuella 
inventeringen) 

SpillkråkaNT, askNt 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Påtagligt 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Objektet utgörs av en större lövsumpskog med al och björk. Här finns inslag av 
barrträd, tämligen allmänt med död ved och allmän till riklig sockelbildning. 
Luftfuktigheten är hög och jämn. I områdets sydvästra tunga finns inslag av 
ädellövträd. Området är utpekat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.  

Motivering till natur-
värdesklass 

Objektets värdeelement i form av död, ved, sockelbildning, hög och jämn 
luftfuktighet erbjuder en stor variation av livsmiljöer. Här har vid tidigare 
inventeringar noterats flera rödlistade arter. Några av dessa noterades även vid 
den aktuella inventeringen (spillkråka och ask) 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga kommentarer Området har tidigare inventerats av Linnea Natur och Ekologi, 2012.  

Naturvärdesobjekten har dock avgränsats och klassats av Sweco. 
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Landskapsobjekt nr 1 

 

Beskrivning Landskapsobjektet utgörs av ett område med ett mosaikartat äldre 
jordbrukslandskap. Delar av landskapet har bebyggts med mindre industrier. Inom 
objektet har flera naturvärdesobjekt med påtagliga till höga naturvärden avgränsast. 
I naturvärdesobjekten finns åkermark och betesmarker med naturvårdsarter samt 
skogsdungar med grova äldre tallar med rödlistade arter. Landskapet är öppet med 
inslag av åkerholmar och kullar med mycket gamla träd. Mellan industrilokalerna i 
objektets södra delar finns rester av fina ekmiljöer. Här finns medelålders vidkroniga 
ekar med solbelysta stammar som, om de får finnas kvar har potential att bli 
jätteträd. I landskapsobjektets sydvästra del finns opåverkade områden med ek 
samtidigt som det finns ekmiljöer strax utanför planområdet precis i anslutning till 
landskapsobjektet. Inom objeket finns också riklig med blommande buskage och 
snår främst med slånbär. Området är viktigt i sin helhet och erbjuder ett 
variationsrikt jordbrukslandskap med livsmiljöer till många arter. Inom 
landskapsobjektet har under tidigare inventeringar noterats arter som stare och 
gulsparv, båda rödlistade. 

Inventerare Mari Nilsson 

Utförande 
organisation 

Sweco 

Övriga 
kommentarer 

 

 



 

Bilaga 2 
METOD ENLIGT SIS-
STANDARD 
Nedan sammanfattas hur en naturvärdesinventering (NVI) 
som följer den rådande standarden (SS 199000:2014) bör gå 
till. 

SYFTET MED ETT STANDARDISERAT ARBETSSÄTT MED 
NATURVÄRDESINVENTERINGAR 

Med begreppet biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter 
och av ekosystem. Det finns en bred uppslutning, såväl internationellt som 
nationellt, om att det är viktigt att bevara och utveckla den biologiska 
mångfalden, vilket också återspeglas i lagstiftningen. 
 Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva 
och värdera områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa 
områden benämns naturvärdesobjekt (NVO). Men att identifiera 
naturvärdesobjekten det är ingen lätt uppgift. Naturen är komplex och det finns 
många olika naturtyper, biotoper (typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda 
på. 
 Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas 
arbetet för alla parter och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs 
de viktigaste stegen i processen från planering till färdig rapport. 
 

1 AVGRÄNSA INVENTERINGSOMRÅDET 

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde 
respektive omgivande landskap. Inventeringsområdet ska genomsökas med en 
vald noggrannhet (se nedan) och det omgivande landskapet fungerar som 
referens och sammanhang. 
 

2 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven. 
För det första att antingen enbart göra en förstudie eller också även en 
fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att naturvärdesobjekt 
(NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga 
kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte 
naturvärdesklassas, det räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. 
En naturvärdesbedömning på förstudienivå är alltid preliminär. 
 När en NVI görs på fältnivå identifieras områden (NVO) med 
naturvärdesklass 1, 2 och 3. Då ska man dessutom, för det andra, välja mellan 
tre olika detaljeringsgrader. Detaljeringsgraden avgör hur små 
naturvärdesobjekt man har för avsikt att kunna identifiera, d v s hur noggrant 
man avser att arbeta i fält. Vilka de tre detaljeringsgraderna är framgår av 
Tabell 1 nedan. 
  



94 Bilaga 2 NVI Södertuna  

 2020-05-22  

 Dokumentansvarig: Mari Nilsson  

 

Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 199001:2014) har 

vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika sammanhang. 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna 
identifieras i fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett 
linjeformat objekt som är minst 100 meter långt och 2 
meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett 
linjeformat objekt som är minst 50 meter långt och en 
halv meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett 
linjeformat objekt som är minst 10 meter långt och en 
halv meter brett. 

 

För det tredje finns det sex så kallade tillägg som kan väljas – och i så fall ska 
inarbetas så att de utgör en integrerad del av själva NVI:n. Vilka de olika 
tilläggen är och vad de innebär framgår av Tabell 2 nedan. 

 

 

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.  

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” 
identifieras och avgränsas, på kartor markeras de 
med gul färg. 

Generellt 
biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd 
enligt 7 kap. 
11 § Miljöbalken och Förordningen om 
områdesskydd kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar 
biologisk mångfald, t.ex. gamla träd, vattensamlingar 
eller stenmurar. 

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas 
på karta eller med koordinater och med en 
noggrannhet på minst 10-25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom 
hela eller delar av inventeringsområdet, resultatet 
inarbetas i klassningen av NVO. 

Kartering av Natura 
2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, 
avgränsas och bedöms med stöd av 
Naturvårdsverkets manualer. 

 

Ibland vill beställaren av en NVI att den som utför uppdraget även ska göra 
andra utredningar och bedömningar än vad som ingår i standarden för 
naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att redovisa dessa uppdrag skilt 
från själva naturvärdesinventeringen, så att det tydligt framgår vad som görs 
enligt standard respektive med andra metoder. 
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3 KARTLÄGGA TIDIGARE KÄNDA NATURVÄRDEN OCH 
OMRÅDESSKYDD 

Genom att konsultera olika informationskällor (databaser) undersöks vilka 
naturvärden som redan är kända inom inventeringsområdet och i det 
omgivande landskapet. Resultatet redovisas lämpligen på en översiktskarta och 
i en sammanfattande text. 
 

4 PRELIMINÄRT AVGRÄNSA NATURVÄRDESOBJEKT GENOM 
FLYGBILDSTOLKNING 

Genom att studera flygbilder avgränsas potentiella naturvärdesobjekt, vilka ska 
undersökas närmare i fält. Fler naturvärdesobjekt kan även tillkomma under 
själva fältarbetet. Standarden indelar naturen i olika naturtyper och 
naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de domineras av en och samma 
naturtyp. Ett NVO kan innehålla flera olika biotoper, men det ska vara så 
enhetligt att området kan tilldelas samma naturvärdesklass. 
 När ett mer varierat landskap med flera olika naturtyper har betydelse för den 
biologiska mångfalden finns även möjligheten att identifiera och avgränsa så 
kallade landskapsobjekt. 
 

5 FÄLTINVENTERING FÖR ATT BEDÖMA AVGRÄNSNINGAR, 
BIOTOPER OCH ARTER 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika 
delar av landet. Det ska framgå av rapporten när en fältinventering 
genomfördes och vem som är ansvarig för bedömningarna. Syftet med 
fältinventeringen är bl.a. att verifiera preliminära naturvärdesobjekt, identifiera 
eventuella nya NVO, beskriva objekten, justera avgränsningarna och ta fram ett 
biotopvärde respektive ett artvärde för varje NVO.  
 Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive 
sällsynthet och hot. Standarden definierar ett flertal olika biotopkvaliteter att 
undersöka, några exempel är Naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan), 
Strukturer (bl.a. åldersfördelning av träd) och Kontinuitet. Med sällsynta biotoper 
menas biotoper som är mindre vanliga i ett regionalt, nationellt eller 
internationellt perspektiv. Hotade biotoper är biotoper med minskande 
utbredningsområde, areal eller funktion för den biologiska mångfalden. Varje 
NVO ska utifrån en samlad bedömning tilldelas ett biotopvärde på en fyrgradig 
skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). 
 Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller 
högt). Två aspekter ska beaktas: naturvårdsarter och artrikedom. 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller 
att naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska mångfalden. 
Naturvårdsarterna indelas i olika grupper. Typiska arter indikerar att den 
aktuella biotopen är i ett gynnsamt tillstånd, inom jord- och skogsbruket 
används begreppet Signalarter synonymt. Hotade arter är arter som klassas 
som antingen Akut hotade, Starkt hotade, eller Sårbara. Rödlistade arter är ett 
lite bredare begrepp, det inkluderar även kategorin Nära hotade arter. 
Ytterligare en grupp av naturvårdsarter är Skyddade arter enligt 
Artskyddsförordningen och arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv 
respektive EU:s Fågeldirektiv. Slutligen kan naturvårdsarter även vara 
Ansvarsarter, vilket betyder att en betydande del av den totala populationen 
finns inom ett begränsat område. 
 En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter, vilket 
förutsätter att man vet vilka arter man ska leta efter i de olika naturtyperna och 
biotoperna. Artvärdet i ett visst NVO bestäms utifrån hur många olika 
naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna 
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verkar vara. Även tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas 
och tas med om de bedöms trovärdiga. Till grund för artvärdet ligger även en 
allmän bedömning av om artrikedomen är större i det aktuella 
naturvärdesobjektet, än vad den är i det omgivande landskapet eller i andra 
områden av samma biotop. 
 

6 TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN 
NATURVÄRDESKLASS 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst NVO är definierade fastställs 
naturvärdesklassen med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i 
bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som preliminär. 
  
 

 

Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas. Klassningen görs genom att 

kombinera två olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från Högsta 

naturvärde (upptill till höger) till Lågt naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika. 

 
I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser: 1 – Högsta 
naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde (klarröd 
färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns 
klass 4 – Visst naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för framgår av 
Tabell 3 nedan. 
 De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt 
eller landskapsobjekt kallas övriga områden. 

Tabell 3. Naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass 1 (Högsta naturvärde) 

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

Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt 

objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 

och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 

rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, 

värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte 

uppfyller högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

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 förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass 

restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 

våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av 

betydelse för att upprätt-hålla 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 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som 

gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 

biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. 

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 biologisk 

mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-skiktat trädbestånd men där andra 

värdestrukturer och värdeelement saknas. 

 

 

7 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en 
rapport som innehåller den information som standarden kräver. Geografisk 
information ska även redovisas i GIS och observationer av naturvårdsarter ska 
registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för artrapportering. 
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