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Sammanfattning
Uppdragetssyftevar att inventeraoch beskrivanaturvärdenai det aktuella
exploateringsområdet
vid Magelungens
strand,samtatt analyseraområdetsvärdesom
spridningskorridorför sambandenmellanHanvedenkilensnaturområdenoch
grönområdenai Stockholmssödradelar.Anpassningarav bebyggelsen
och åtgärderför
att stärkaspridningssambanden
har föreslagits.

Ekologiskasamband vid
Magelungen
Slutversion
2018 - 10- 22

Resultatetav spridningsanalyserna
visaratt det finns starkaekologiskasambandmellan
ek/ädellövmiljöernainom och kring planområdet vid Magelungen.Enligt
spridningsanalyserna
utgör dessamiljöer viktiga kärnområdeni nätverketför
ek/ädellövmiljöeri ett störregeografisktperspektiv, blandannatinom de södradelarna
av Stockholmsstadoch angränsande
kommuner. Däremot bedömsde ekologiska
sambandenför tall/barrskogsmiljöerinom planområdetendastha vissbetydelsei
habitatnätverketför barrskogarinom de södradelarnaav Stockholmsstadoch mellan
exempelvisHanvedenkilenoch Nackareservatet.
Tall/barrskogsmiljöerbedömsdock
utgöraviktiga inslaginom planområdetoch i de närliggandeområdena.
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Vid en exploateringav planområdevid Magelungenär det viktigt att säkerställade
ekologiskasambandenför ek/ädellövmiljöersåatt dessfunktion inte avsevärtförsämras
på regionalnivå. I planenhar man gjort anpassningar
som tar hänsyntill de viktigare
områdena,ett visstintrånggörsdock i ett av områdenai planområdetsvästradel. De
ekologiskasambandenför barrskog,och framför allt för gammaltall, bör inte heller
försvagaseftersom tallmiljöeri ett regionaltperspektivär någotsom Stockholmsstad
har ett särskiltansvaratt bevara.Inom planområdetär det ävenviktigt att bevaraden
sammanhållna
strandmiljöndå vissanaturvärdenfinns knutnatill den.Dessavärdenär
framför allt knutnatill fågellivetoch fladdermössfaunan
kring sjön Magelungen.
Planförslagetbedömsmedförasmåtill märkbaranegativakonsekvenser
för ekologiska
sambandsett till ett störregeografisktperspektivmedande negativakonsekvenserna
för
ekologiskasambandinom planområdetbedömsbli märkbaratill storadå flera särskilt
skyddsvärdaoch skyddsvärdaträd påverkasav planen.Påverkanpå naturvärdesobjekt
inom planområdetgenomföreslagenexploateringbedömsmedförastoranegativa
konsekvenser
då flera värdefulladelarmed förekomstav äldreträd som klassassom
särskiltskyddsvärdaoch skyddsvärdakommeratt gå förlorade. Projektetbedöms
medförasmånegativakonsekvenser
på områdetsfågel- och fladdermusfaunaförutsatt
att sjön Magelungenoch dessstrandmiljöer förblir mer eller mindre i nuvarandeskick.
Sammantaget
bedömsprojektetmedförasmåtill märkbaranegativakonsekvenser
för
ek/ädellövmiljöernasekologiskasamband.Om man genomförföreslagnaåtgärder
bedömsde negativakonsekvenserna
kunnamildrasnågot.
Det finns ett flertal åtgärderman kan göraför att gynnanaturvärdenaknutnatill ek och
tall inom planområdet.Någragenerellaåtgärderär f rihuggingav gamlaträd och röjning
av sly för att skapaglesarelövskogsbestånd
samtatt sparalämpligaföryngringsytorav
framför allt ek. Anläggagrönatak på flera av de nyahusenbedömsvaraen åtgärdsom
kan genmärkbarmildring av de negativakonsekvenser
planförslagetmedför på
naturvärdenai området.Detta förutsätterdock att de grönatakensutformning skerpå
ett sättsom gynnarde värdensom finns på platseni nuläget.Mer specifika åtgärdersom
föreslåsär att skapaveddepåerfrån avverkadeekaroch tallar samtatt sättaupp
mulmholkar.Genom att genomföradennatyp av åtgärderkan man stärkanaturvärdena
knutnatill ek och tall. Därmedkan man ävenminskaden negativapåverkanpå de
ekologiskasambanden.Planteringav nyaträd kan på längresikt förstärkade ekologiskt
värdefullastrukturernai områdetoch bidra till att stärkade ekologiskasambandeninom
områdetoch mot andraområdetsom angränsartill planområdet
.
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Inledning
Ekologigruppenhar på uppdragav Exploateringskontoret- Avdelningenför Miljö och
Teknik genomförten naturinventering/naturvärdesbedömning
och spridningsanalys
vid
Magelungen
s norra strand.Naturvärdesbedömning
utfördesundersommaren2014av
JohanAllmér på Ekologigruppensom ävensammanställde
underlagsrapporten
om
områdetsnaturvärden.Spridningsana
lysernahar utförts av Erik Zachariassen
och
ElisabettaTroglio. Rapportenhar skrivitsav JohanAllmér och Erik Zachariassen
.
Kvalitetsgranskninghar gjorts av Aina Pihlgren.
Uppdragetsmål har varit att inventeraoch beskrivanaturvärdenai det aktuella
exploateringsområdet
vid Magelungens
strand,samtatt analyseraområdetsvärdesom
spridningskorridorför sambandenmellanHanvedenkilensnaturområdenoch
grönområdenai Stockholmssödradelar.
I rapportendiskuterasävenhur bebyggelsens
struktur kan utformassåatt områdets
högstvärderadenaturvärdensamtområdetsfunktion som spridningskorridorkan
behållas.Åtgärderför att förstärkaspridningssambanden
har föreslagits.
Under början 2017gjordesett tilläggdär förslagtill åtgärderpreciseratsoch en
bedömningav påverkanpå naturvärdenoch spridningssamband
har gjorts.Ett
förtydligandeöver fågellivetoch fladdermösssamtderaskänslighethar ocksågjorts.
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Under 2018har ytterligareett tillägggjorts där konsekvensbedömningar
för planförslaget
har beskrivits,dessutomhar värdenför sjön Magelungenoch groddjur lagtstill.
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Metodbeskrivning
Spridningsanalys med GIS- verktyget MatrixGreen
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Analysernaav spridningssamband
vid och kring Magelungens
strandutfördesmed GISverktygetMatrixGreen(Bodin, Ö . och Zetterberg, A. 2010). Verktygetger möjligheter
att analyserahur områdenav en vissnaturtyphängerihop med varandrai ett nätverk
förbundet med länkar.Länkarnaillustrerarden ”effektivaste”vägenför en organismatt
transporterasig mellansinahemområden(habitat)genomområdendär den inte kan
fortplantasig (matrix).

Utvalda naturtyper och artprofiler
Efter att exploateringsområdet
fältbesöktsi sambandmed naturvärdesinventeringen
så
valdestvå naturtyperut som representativa
habitati spridningsanalysen;
tall/barrskogsmiljöeroch ek/ädellövmiljöer.Dessavaldesdå de högstvärderade
naturvärdesområdena
i naturvärdesinventeringen
tillhör någonav dessanaturtyper,och
eftersomde förekommerbådei Stockholmsstadoch i Hanvedenkilen.
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Tall/barrskogs arter
Avserarter som genomsin ekologiär beroendeav barrskogsdominans
och som
vanligtvisinte leveri mer lövdominerademiljöer, till exempeltofsmesoch talltita. Flera
av de svenskabarrskogsspecialiserade
tättingarnakräverstorasammanhänga
nde
skogsområden
för att kunnafortleva och föröka sig.Mångaär stannfåglaroch rör sig
inom ett begränsatområdeunderstoradelarav säsongen,men som flyggaungfåglaroch
i ”meståg”vågarde röra sig längresträckoröver okändmark.Här utgör skogarnai
Nackareservatet
och Hanvedenkilenmöjligafortplantningsområden,
men den urbana
grönstrukturenkan utgöraen välkommenrastplatsunderlångförflyttningar.
Ek/ädellövskogs arter
Avserarter som gynnasellerär beroendeav ädlalövträd och ekmiljöer,till exempel
stjärtmes,trädgårdssångare,
stenknäck,skogsduva,hasselticka,
ektickaoch
skeppsvarvsfluga.
Arter knutna till ädellövskoggynnasav, eller är beroendeav ädla
lövträd och framför allt ekmiljöer.I Sverigebedömsca 1500arter varaknutnatill eken,
och vissaav dessaleverenbarti och på ekar(Ekologigruppen,2007).I analysenav
nätverketför ek- och ädelskogslevande
arter ingårinte de mestsvårspriddaoch kräsna
eklevandearterna,utan arter som är gynnasav ädellövmiljöeroch som bidrar till den rika
biodiversiteteni ek- och ädellövträdsekosystemet.
Skogsområden större än 1 ha
Somett komplementtill analysenav barrskogssamband
gjordesen analysav
skogsområden
störreän 1 ha.I dessaskogsområden
finns framför allt inslagav
tall/barrskogsmiljöermen ävenek/ädellövskogsmiljöer
förekommer.
För en utförlig metodbeskrivningav spridningsanalysen,
seBilaga1.

Metodbeskrivning naturvärdesbedömning
Metodenför naturvärdesbedömningen
följer SIS-standardensom tagitsfram av
Trafikverketoch ledandenaturmiljökonsulter,seBilaga2.
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Beskrivningav områdets naturvärden
Naturmiljön inom undersökningsområdet
utgörsav resterav ett gammaltsmåbrutet
kulturlandskap,mestlövbärandebetesmarker
, men ocksåinägormed ängsrester, och
med magrautmarksbetenpå kullarna.Jordbruksdriften är sedanflera decennieravslutad
och mycketav landskapethar vuxit igen. Områdetär dessutomomgärdatav tät
bebyggelse
. D e lövbärandehagmarkernahar nu utvecklatstill ädellövskogarmed ek och
mångagångerinslagav hasseloch på de gamlainägornaväxerofta björk eller asp.De
magrasteutmarkernaär idaghällmarkermed enaroch tall. I strandkantenhar partier
med strandalskogvuxit upp på gamlastrandängar.Mångaav de viktigastevärdenaär
knutnatill dettadelvisövergivnakulturlandskap.
Till de allra främstavärdenainom undersökningsområdet
hör ädellövskogsbestån
d med
ek, hasseloch andralövträd.De äldrebeståndenbedömsha godaförutsättningaratt
hysarödlistadearter,då de gamlaträdenutgör godalivsmiljöer för såvälvedinsekter som
kryptogamer.Blandde utpekadevärdekärnornahar ädellövmiljöernahögstvärdendär
naturvärdenbedömsfinnasknutnatill framför allt ek. De naturligasträndernavid
Magelungenhar ocksågenerellthöganaturvärden.I strandmiljön finns en mosaikav
vass,videsnåroch strandalskogvilka utgör värdefulla miljöer för bl.a.fågellivet.
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Undersökningsområdet
har starkakopplingartill Fagersjöskogensom liggernorr om
området.Magelungsv
ägenoch järnvägenutgör dock kraftigabarriärervilket hindrar djur
och människoratt enkeltröra sig mellanområdena
, endastNykrpoppagatanutgör en
möjlig vägöver Magelungsvägen
och järnvägen
.

Figur 1. Kartan visa förekommandenaturtypersom bedöms ha naturvärdenoch deras utbredning inom
planområdet.

Barrskog
Barrskogarnautgörsframför allt av talldominerademiljöer, bitvis med inslagav ek och
gran.Naturvärdenaär framför allt knutna till gammaltall och torr träd av tall.
Naturtypenförekommerutspritt inom, och i direkt anslutningtill undersöknings
-
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området. Somhögstbedömsnaturvärdenaför dessamiljöer motsvaranaturvärdesklass
2, högt naturvärde.Detta objekt liggeri undersökningsområdets
västradel, och bitvis
utanför undersökningsområdet.
Objektetdominerasav gammalhögvuxentall och i
buskskiktet finns rikligt med hassel.I den östrakantenav objektetväxeren del gammal
ek. Övriga objekt bedömsvaraav naturvärdesklass
3, påtagligtnaturvärde.
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Arealmässigtutgör de talldomineradebarrskogarnaen någotmindre andelav den totala
arealennaturvärdesobjekt.Motsvarandebarrskogsmiljöerförekommeri stor
utsträckningi Fagersjöskogen
som liggerdirekt norr om Magelungsvägen.

Figur 2. Kartan visar förekomstenav naturvärdeninom undersökningsområdet. Orangea ytor representerar
högt naturvärde- naturvärdesklass 2, gula ytor representerarpåtagligt naturvärde– naturvärdesklass3 och
grön yta representerarvisst naturvärde– naturvärdesklass4. Röd heldragen linje anger ungefärlig avgränsning
för undersökningsområdet.
Tabell 1 . Tabellen visar naturvärdesobjektensom redovisas i figur 1 och 2.

Objektnr.

Naturtyp

Naturvärdesklass

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tallskog
Blandskog
Blandskog
Ekskog
Ekskog
Blandskog
Ekskog
Ekskog
Tallskog
Blandskog
Ekskog
Ekskog
Tallskog
Ekskog
Brynmiljöer
Tallskog
Fuktäng/vass
Fuktäng/vass

Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 4 – visst naturvärde
Klass 4 – visst naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 4 – visst naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 4 – visst naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 4 – visst naturvärde
Klass 2 – högt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
Klass 3 – påtagligt naturvärde
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Blandskog
I områdetförekommernågrablandskogsområden
som utgörsav igenväxnings
vegetation.Dessahar bedömtsha vissanaturvärdenmotsvarandenaturvärdesklass
4.
Bitvis förekommerdock inslagav grövre träd i blandskogarna,
framför allt av ek. Ekar
som växeri blandskogarna
skullegynnasav att frihuggasför att på sikt inte dö.

Ädellövskog
Ädellövskogarnaär gamlalövängaroch hagmarkermed inslagav äldretill gammalek.
Förekomstenav vidkronig ek varierarinom objekten,i någraförekommerdet flera
gamlaekarsom tidigarehar stått betydligtöppnareän vad de gör i nuläget.
Sammantaget
utgör ädellövmiljöermed naturvärdenknutnatill ek den störstaarealenav
naturvärdenoch bedömssåledesvaraden naturtypsom har högstnaturvärdeninom
planområdet.

Strandmiljöer
Strandmiljöernaär obrutnaförutom en privat tomt som liggeninom planområdet.Dessa
utgörsav igenväxande
fuktängarsom bitvis har ett stort inslagav viden,yngre
strandskogaroch vassbälten.Strandmiljöernabedömsframför allt varavärdefullaför
fågellivet,men ävenför de fladdermösssom finns i området.Strandområdenaär relativt
orörda och bedömsha starkasambandmed eventuellavärdeni sjön Magelungenoch de
är klassadetill påtagligt naturvärde– naturvärdesklass
3.
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Sjön Magelungen
Magelungeningåri Tyresånssjösystemoch liggersöderom Farstaoch gränsartill
Huddingekommun.Den nordvästradelenav Magelungenär långsträcktoch relativt
grund,med mindre än 2 metersvattendjup. Den sydöstradelenav sjön är däremotdjup
med ett störstadjup på nära14 meter.Gäddvikenvid Mellansjöoch Lindsvikensamt
Nynäsvikeni Ågestaområdet
är ocksågrunda.Fiskartersom är kändafrån sjön är
abborre,björkna,braxen,gärs,gädda,gös,löja, mört, sarvoch sutare.Utsättningarav
gösoch karp har gjorts i sjön.
Enligt VISS (Vatteninformationssystem
i Sverige)har Magelungenotillfredsställande
ekologiskstatusoch sjönskemiskastatusuppnårej kriteriet god. Övergödningpå rund
av belastning av näringsämnensamtsyrefattigaförhållandenpå grund av belastningav
organiskaämnenråderi sjön.

Naturvårdsarter
Inom områdethar endastett fåtal naturvårds
arter registrerats.Vid fältarbetetsommaren
2014registrerades
ektickaoch oxtungssvamp.Bådaarternaväxerpå gammalek och är
klassadesom närahotade(NT) i rödlistan.Även talltickaoch grovtickahittades2014.
Arterna växerpå gammaltall och talltickaär ävenden klassadsom närahotad (NT)
medangrovtickaär upptageni Skogsstyrelsens
signalartslistaöver arter som indikerar
skogsmiljöermed höganaturvärden.

Fåglar
Magelungenoch dessstrandmiljöerbordeha förutsättningaratt hysa ett förhållandevis
rikt fågelliv.I strandmiljönfinns en mosaikav vass,videsnåroch strandalskogvilka
utgör värdefulla miljöer för fågellivet.I Artportalenfinns inrapporteradefynd av fyra
rödlistadearter från undersökningsområdet.
Två observationerav sävsparv(VU) är
gjordaundervården2016och artenhäckarmöjligeni strandmiljöernanäragångbron
över Magelungen.Två observationer av mindre hackspett,klassadsom närahotad (NT),
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finns inrapporteradefrån år 2015och 2000i lämplighäckmiljö.Det finns gamlafynd av
brunandfrån området,artenär klassadsom sårbar(VU) i den senasterödlistan(2015).
Fynduppgifternaär från 1976och bestårav ett par i lämplighäckningsmiljö.
Trastsångare,
klassadsom närahotad (NT) i den senasterödlistan(2015)finns
inrapporteradunderflera år mellan1976till 1989.Lämpligalivsmiljöerför artenfinns i
vassområ
denautmedMagelungens
strand.Därutöverfinns fynduppgifterav kricka,
knölsvan,fisktärnaoch skrattmåsinrapporteradefrån området.
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I sambandmed naturvärdesbedömningen
2014eftersöktevi särskiltförekomstav
mindre hackspetti området, ävenundervår och försommar2017har arteneftersöktsi
områdetvid flera tillfällen utan resultat. Inga observationerav artengjordesoch det är
tveksamtom områdethysertillräckligaarealermed lämpliglövskogför att artenska
häckahär ellerregelbundetuppehållasig i området.Framför allt är det delarav
strandlövskogenmed grövrealarsom bedömskunnavaraav intresseför arten,och
framför allt då som födosökslokal.Troligen observerasmindre hackspettendasttillfälligt
i områdetoch då framför allt i strandskogarna.Observatione
rna från år 2000och 2015
var ävende från en strandskogsmiljö.
Utifrån de fynduppgiftersom finns inrapporteradei ArtportalentycksMagelungeninte
utmärkasig som någonviktigarefågellokal.Fyndenfrån Artportalenger dock sannolikt
ingenrättvis bild över fågelfaunani områdetdå det endastär ett fåtal observationer
inrapporteradefrån området.Under vårenoch försommaren2017besöktesde delarav
områdetsom berörsav exploateringen,
vid dessabesökobserverades
ingarödlistade
arter av fåglarinom området.Utifrån de ekologiskaförutsättningarsom finns för fåglar
inom undersökningsområdet
bedömssjön och dessvassrikastrandmiljöervaraviktigast
för fågelliveti området.Även de glesarelöv- och blandskogspartierna
med inslagav
grövreträd är säkertav värdeför fågellivet.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Fladdermöss
En inventeringav fladdermössgenomfördesunder sommaren2014(Calluna2014).Vid
dennainventeringobserverades
sju arter.De flestaarternautgjordesav vanligaarter men
ävennågralite ovanligarearter förekom.Områdenanärmastsjön bedömdesvara
viktigastmed avseendepå fladdermössmen ingenstansvar aktivitetenav fladdermöss
hög. Skogsmiljöernabedömdesi stor utsträckningvaraför tätaför att varaoptimala
fladdermösslokaler,
dessaskulle dock kunnaförbättrasavsevärtgenomröjningarav sly
och yngreträd och frihuggningav äldreträd, särskiltskogsmiljöernautmedMagelungens
strand.

Groddjur
Den del av Magelungensom liggerinom planområdetberörsav Stockholmsstads
habitatnätverkför groddjur. Groddjur är beroendeav flera olika miljöer för sin livscykel
och det kan räckamed att någonav dessamiljöer förstörs för att en lokal populationska
minskaellertill och med utplånas.Det är därför viktigt att ha en god kännedomom var i
landskapetdessalivsmiljöerfinns och hur de hängersamman.Det finns inga
inrapporteradefynd av groddjuri Artportalenfrån området.Vid inventeringarna2014
noteradesvanligpaddaoch vanliggrodautmedMagelungens
strand.
Störredelenav planområdetligger delvisinom ett stråki habitatnätverketför groddjur
där spridningbedömssom högsttrolig enligt habitatnätverkskartan
. Endasten mindre
del i den nordöstradelenav planområdet,norr om Ytterö liggeri den del där spridning
bedömssom trolig enligt Stockholmsstadshabitatkartaöver groddjur. Vid
naturvärdesinventeringen
konstaterades
det att dessamarkeröver lag är ganskatorra och
magravilket inte är typiskagroddjursmiljöer.Groddjurensrörelsemönsterinom det
aktuellaområdetär sannolikthuvudsakligenutmed Magelungens
strandzondär det finns
lämpligamiljöer för föryngring,födosök och skyddadeviloplatser.I de mer höglänta
delarnainom planområdetkan det dock finnaslämpligaövervintringsplatser
.
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Skyddsvärda träd
Naturvårdsverkets
definition av särskiltskyddsvärdaträd är inte särskiltanpassadtill att
olika trädarterutvecklarvärdenför biologiskmångfaldvid olika ålderoch grovlek.En ek
som är 1 meteri diameterkan vararelativt fattig på arter,medanen bok eller annat
ädellövträdsom är 90 cm i diameterhyseren mycketstor biologiskmångfald.Andra
trädarter,som exempelvisrönn och häggblir aldrigsågrovasom en meteroch aspblir
aldrig200 år gammal.Trots dettakan dessaträdarterhysamycketstoravärden.Det
finns därför behov av att karteraträd som inte uppfyller Naturvårdsverkets
definition av
särskiltskyddsvärda
träd.Dennadefinierarvärdeklasserna
skyddsvärda
trädoch värdefulla
träd.
Inom planområdetför Magelungenhar en inmätningav träd genomförts.Utifrån
trädinmätningenhar en klassninggjorts i tre klasserav värdefullaträd där fokus har varit
på ek och tall. De tre klassernaär särskiltskyddsvärdaträd, skyddsvärdaträd och
efterträdare.Särskiltskyddsvärdaträd och skyddsvärdaträd bedömsha sådana
egenskap
er att de utgör viktiga ekologiskastrukturerför den biologiskamångfaldenpå
platsensamtför de ekologiskasambandeni ett störregeografisktperspektiv.
Efterträdareär träd som bedömsha godamöjligheteratt på sikt utvecklastill
skyddsvärdaoch särskilt skyddsvärdaträd. Inom områdethar nio styckenträd klassats
som särskiltskyddsvärdaträd utifrån trädensstamdiametersom har överstigit100 cm i
brösthöjdsdiameter
och xc träd har klassatssom skyddsvärdaträd utifrån trädens
stamdiametersom har överstigit80 cm i brösthöjdsdiameter.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Förekomstav särskiltskyddsvärdaträd medför att ansökanom samrådhos
Länsstyrelsen
enligt 12 kapitlet,6 § i miljöbalkenför dessaskagöras.Enligt
Naturvårdsverketstår följande(Naturvårdsverket2016):”Om en åtgärd på ett särskilt
skyddsvärtträd kan kommaatt väsentligtändranaturmiljönskaden som planeraratt
vidta åtgärdenlämnain en anmälanför samrådhos länsstyrelsen”.

Figur 3. Karta över inmätta träd vid Magelungen.Kartan visar även vilka träd som planeras att avverkas.Kartan
finns även som kartbilaga,bilaga 3.
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Tabell 2. Tabell över antalet särskilt skyddsvärda,skyddsvärdaträd samt efterträdaresamt hur många som
planeras att avverkas.Trädenslägen inom området framgår av figur 3 och bilaga 3.

Värdeklass på träd

To talt antal

Antal som ska
avverkas

Ek

10

3

Tall

0

0

Ek

16

2

Tall

4

1

Ek

11 4

14

Tall

56

6
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Särskilt skyddsvärda träd (Prio 1 )

Skyddsvärda träd (Prio 2)

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Efterträdare (Prio 3)
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Ekologiska samband
Barrskog och skogsområden större än 1 ha
Ett primärt spridningsstråkför barrskogsträckersig från Orlångensnaturreservati söder
till Majrosskogeni norr, sefigur 3. Ett sekundärtspridningsstråkberör planområdetvid
Magelungen.

Årstaskogen
Hammarbyskogen

Källtorpssjön

Årstafältet

Nackareservatet
(Endast Stockholmsdelen

ingår i analysen)

Skogskyrkogården

Majrosskogen
Ältasjön

Rågsved

Älta

Fagersjöskogen

Flatens naturreservat

Fagersjö
Drevviken

Högmora
Farsta strand

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Magelungen

Orlångens naturreservat

Vidja

Spridningsanalys mellan barrskogsområdenstörre än 1ha i söderort och östra Huddinge
Avgränsning för analysområde
Aktuellt exploateringsområde vid Magelungens strand

Viktiga barrskogsområden

större än 1ha

De 5 procent av barrskogsområden större än 1ha inom analysområdet med högst värde som spridningsmiljö med storlek som
bidragande faktor (11 st områden)
De 10 procent av barrskogsområden större än 1ha inom analysområdet med "näst" högst värde som spridningsmiljö med storlek som
bidragande faktor (22 st områden)
Övriga 85 procent av barrskogsområden större än 1ha inom analysområdet (188 st områden)
Spridningsstråk
analysområdet

inom

Primära spridningsstråk
Sekundära spridningsstråk
0

500

1 000

1 500 m

Ekologigruppen 2014-12-18

Figur 4. Spridningsanalysöver barrskog, skogsområdenstörre än 1 ha. Ett primärt spridningsstråksträcker
sig från Orlångens naturreservati söder till Majrosskogeni norr.
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Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704
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Figur 5. Spridningsanalysöver barrskog, skogsområdenstörre än 1 ha.

Enligt spridningsanalysen
för barrskogarliggertvå av de fem procentviktigaste
skogsområden
a, som är störreän 1 ha,på varsinsidaav Magelungen.Vid den
kompletterandesatellit- och flygbildstolkningenvisardet sig att bådadessaområdenpå
flera ställenhar ett stort inslagav gammaltall. Tallmiljöernaförekommerframför allt på
hällmarkermen inslagav mer högvuxengammaltall förekommerockså.Dessastora
områdenbedömsdärmedvaraav stor betydelseför de ekologiskasambandenför
tallmiljöeroch sannoliktävenför olikåldrigbarrblandskogdå ävendennanaturtyp
förekommeri dessaområden.
Inom planområdetvid Magelungenförekommertvå mindre områdensom faller ut inom
kategorin10 procentviktiga skogsområden
störreän 1 ha samtett områdeinom
kategorinövriga85 procent, sefigur 4. Två av dessadominerasav gammaltall och ligger
i varsin ändeav undersökningsområdet
(vid Fagersjöoch Farstaishall).Däremellanfinns
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andraområdensom har inslagav gammaltall. De barrskogsmiljöersom förekommer
inom den västradelenav planområdetvid Magelungeningåri det sekundära
spridningssamband
et för barrskogsarter.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

I den östradelenav planområdetvid Magelungenbedömsde ekologiskasambandenför
barrskogsartersom svaga
re. Förmodligenhar områdenavid Fagersjöstarkaresamband
med det intilliggandebarrskogsområdet
(Farstaskogen)
norr om planområdetän med
områdeti den östradelenav planområdet.De enskildaobjekt som bedömsha störst
betydelseför habitatnätverketbarrskogarär de vid Fagersjö.

16

1
2

Ek/ädellövmiljöer
Spridningsanalysen
visaratt det finns ett primärt spridningsstråkför ek/ädellövmiljöer
som sträckersig från Fagersjö,via Magelungenoch vidarenordost mot Flatens
naturreservatoch norrut mot Skogskyrkogården.
Det finns ävenett primärt
spridningssamband
längsOrlångensnaturreservat,sefigur 5.
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Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Magelungen

Orlångens naturreservat

Vidja

Avgränsning för analysområde
Aktuellt exploateringsområde vid Magelungens strand

Viktiga områden med ek- och ädellövträd
De 5 procent av områden med ädellövträd inom analysområdet med högst kombinerat naturvärde och värde som spridningsmiljö (32 st
områden)
De 10 procent av områden med ädellövträd inom analysområdet med "näst" högst kombinerat naturvärde och värde som
spridningsmiljö (64 st områden)
Övriga 85 procent av områden med ädellöv inom analysområdet (536 st områden)

Spridningsstråk
analysområdet

inom

Primära spridningsstråk
Sekundära spridningsstråk
0

500

1 000

1 500 m

Ekologigruppen2014-12-18

Figur 6. Spridningsanalysöver ek/ädellövmiljöer.Röda ytor visar på de 5 procent av områdenasom är
viktigast för spridning mellan ädellövmiljöer,gula ytor visat på de 10 procent av områdenasom är viktiga för
spridning mellan ädellövmiljöer.G röna ytor visar övriga områden med ädellöv inom analysområde.Svart
heldragen linje markerarområdet vid Magelungen.

Särskiltutmed den norra strandenindikeraranalysenatt starkaoch viktiga sambandför
naturtypenfinns. Ett viktigt ekologisktsambandfinns från Rågsvedoch helavägenner
mot FarstaI P. Dessaresultatstyrksävenav en analysöver ekologiskasambandför
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ädellövträdsom Callunagenomförtför områdetSnösätra/Rågsved
(Stockholmsstad
2014).
Inom planområdetvid Magelungenförekommerett flertal naturvärdesobjekt
som utgörs
av ekdominera
de ädellövskogar.
Inslagetav gammalek varierarmen finns representerat
inom helaplanområdetmedanung ek förekommerrikligt i dessaobjekt.Enligt
resultatenfrån spridningsanalysen
utgör dessaek/ädellövmiljöerviktiga områdenför de
ekologiskasamband
en mellanHanvedenkilenoch Nackareservatet
(figur 6).

Figur 7. Röda ytor visar på de 5 procent av områdenasom är viktigast för spridning mellan ädellövmiljöer,
gula ytor visat på de 10 procent av områdenasom är viktiga för spridning mellan ädellövmiljöer.Gröna ytor visar
övriga områden med ädellöv inom analysområde.Svart heldragen linje markerarområdet vid Magelungen.
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Diskussion
Spridningsanalyserna
visarpå att naturområdenavid Magelungen
s strandfyller en viktig
funktion för de ekologiskasambandenför f ramför allt ek/ädellövmiljöer. I den norra
delenav planområdetfinns ekmiljöersom ingåri ett viktigt spridningssamband
för
ek/ädellövmiljöer.D e barrskogsmiljöersom förekommerinom den västradelenav
planområdetvid Magelungeningåri ett svagarespridningssamband
för barrskogsarter.
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Settur ett regionaltperspektivär bådeek- och tallmiljöernågotsom Stockholmsstad
har ett särskiltansvaratt bevaradå en hög koncentrationav dessamiljöer finns inom
staden.Därmedär det ocksåviktigt att eftersträvaatt de ekologiskasambandeninte
påverkasnegativtvid kommandeexploateringar.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Utifrån den naturvärdesbedömning
och spridningsanalys
som har gjorts för Magelungen
bedömervi att ek/ädellövmiljöernahar högstprioritet vad gällerbevarandeoch
hänsyns
tagandevid en framtidaexploatering.Även om barrskogsmiljöerna
inom
planområdetvid Magelungenendastbedömsha vissbetydelsemed avseendepå
ekologiskasambandmellanexempelvisHanvedenkilenoch Nackareservatet
bedömsde
utgöraviktiga inslaginom planområdet.
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Påverkanoch konsekvenser
Bedömningsgrunder av påverkan och konsekvenser
Planförslagetföljer de förslagtill åtgärder som föreslåsi dennarapport, sevidarekapitel
”Förslagtill åtgärder”.
Bedömningenav påverkanoch konsekvenser
har gjorts utifrån den påverkan
planförslagetbedömskunnafå som helhetpå naturvärdesobjekt,
skyddsvärdaträd, arter
och ekologiskasamband.Även om planförslagetvidtar åtgärderför att minimeranegativ
påverkanpå områdetsnaturvärdenär det såatt de värdensom finns i områdetframför
allt är knutnatill gamlaoch äldreträd vilka inte går att ersätta. Ianspråkstagande
av
skogsmarkgår hellerinte att direkt ersättainom områdetutan en konsekvensav
exploateringenär att ytanträdkläddnaturmarkminskari området. De åtgärdersom
föreslåskommeratt gynnabiologiskmångfaldinom planområdetmen det går inte att
direkt kvantifierahur konsekvensmildrande
dessaåtgärderi slutändenblir för befintliga
värdeninom planområdet.Dessutomkommerde föreslagnaåtgärdern
a endasttill viss
del ersättade värdensom går förlorade,samtidigtsom andravärdenkan kommaatt
gynnas.

Naturvärdenaskänslighet
Naturvärdesobjekt

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

De utpekadenaturvärdenainom planområdetvid Magelungenutgörshuvudsakligenav
trädbärandemiljöer och är såledesframför allt känsligaför att värdefullaträd avverkas.
Strandmiljöernaär framför allt känsligaför fragmenteringgenomatt den
sammanhängande
strandmiljönbryts av. Delar av strandmiljönkan varakänsligför ökad
tillgänglighet,framför allt gällerdet områdetsskyddadevassområden
och fuktängarsom
är värdefullaför blandannatområdetsfåglar.

Skyddsvärdaoch särskilt skyddsvärdaträd
Skyddsvärda
träd är förutom avverkningävenkänsligaför att anläggningar(exempelvis
byggnader,broar, vägar) hamnarnäraderasstammaroch rotsystem.H ögrehuskroppar
som hamnarnära(cirka2 metereller närmare)en gammaltall eller ek kan blandannat
medföraatt trädetskuggaskraftigt och på sikt kan få en försämradvitalitet.Mångaav de
arter som är knutna till gammalek och tall behövertillgångtill solexponradeträd, bland
annatmångainsekter.Om trädenblir för kraftigt beskuggade
missgynnas
dessaarter och
försvinnerfrån trädenefter en tid. Ytnärarötter, framför allt grövrerötter i trädets
närhetär känsligaför slitage,kraftigatryckförändringaroch till vissdel ävenstora
förändringari sammansättning
av de lösajordlagrenkring rötterna.

Fåglar och fladdermöss
Områdetsfågellivär framför allt känsligtför att livsmiljöer förstörs genomexploatering.
De viktigarefågelmiljöernaför de rödlistadearter som är observerade
inom området
bedömsvarasjön Magelungenoch dessstrandmiljöermed vassaroch fuktängar.
Fladdermössfaunan
är delskänsligför förlust av livsmiljöergenomexploateringav
dessa,delsför ökad ljusinstrålningi livsmiljöernagenomökad tillförsel av exempelvis
gatlyktoroch fasadbelysningar.

Groddjur
Groddjur är känsligaför att delarav deraslivsmiljöerförsvinner. Exempelvisär
övervintringsplatser
livsviktigaför att en populationpå sikt skalevavidare.Om

20

1
2

möjlighetentill övervintringförsvinnerinom ett områdeär det myckettroligt att den
lokalapopulationendör ut om de inte kan hitta nyaövervintringslokaler.
Magelungens
strandmiljöerbedömskunnautgöraviktigagroddjursmiljöeroch är därför
känsligaför ingreppsom påtagligtändrarförutsättningarnaför groddjur att finnasdär.
Höjdpartiernanärmastvattnetbedömskunnautgöralämpligaövervintringsplatser.
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Ekologiskasamband
De ekologiskasambandeninom planområdetoch till intilliggandeområdenär känsliga
för ytterligarefragmenteringgenomarealminskningav kärnområden och introduktion av
barriärer.D etta gällersåvälintrångi utpekadenaturvärdesobjekt
som avverkningav
enskildaskyddsvärdaträd inom planområde
t.

Påverkan
Planförslagetspåverkan
Planförslagetmedför att naturmarkmed naturvärdenoch skyddsvärdaträd tasi anspråk
vid byggandeav hus och andraanläggningar.
Detta medför delspåverkanpå
naturvärdeninom planområdet,delspåverkanpå ekologiskasambandmot intilliggande
naturområdensom exempelvisFagersjöskogen.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Planförslagetär utformat för att ta hänsyntill partiersom bedömtsvaraviktigareur
spridningssynpunkt
och försökt minimerapåverkangenomatt undvikabebyggelse
vid
Björkeboiden östra delensamtvid Rödegårdi den västradelenav planområdet.Dessa
områdenhar bedömtsvaraviktiga spridningslänkarmot Fagersjöskogen
och
intilliggandeområden.Dennahänsynbedömsmildra den påverkaplanförslagethar på
de ekologiskasambandentill intilliggandeområden,framför allt mot Fagersjöskogen.
Man har ävenundvikit bebyggelse
som bryter av grönstråketutmedMagelungendå det
bedömssom mycketviktigt för de ekologiskasambandeninom områdetoch till
angränsande
närområden.Dennaanpassningtar ävenhänsyntill värdefullareekmiljöer
vilket har betydelseför naturvärdenainom planområdet.

Naturvärdesobjekt
Fleranaturvärdesobjektav påtagligtnaturvärde(naturvärdesklass
3) kommermer eller
mindre att påverkasgenomatt de tasi anspråkför bebyggelseoch annanexploatering
.
Påverkanbedömsbli märkbartill stor då flera naturvärdesobjekt
som bedömsvaraav
påtagligtnaturvärdekommeratt påverkasav exploateringeni någonform. Fem
naturvärdsobjektsom bedömsvaraav påtagligtnaturvärdekommermer ellermindre
helt att tasi anspråkav planen.Tre av dessanaturvärdesobjekt
kommer att tas i anspråk
fullt ut (7, 8, 9, figur 2), ett naturvärdesobjekt
kommer i stort sett halveras(14, figur 2)
och ett naturvärdesobjekt
kommeratt påverkasgenomen GC-väg/bro (12, figur 2).

Skyddsvärdaoch särskilt skyddsvärdaträd
Planenmedför att 26 styckenträd inom prioklass1 – 3 kommeratt behövafällasinom
planområdetdå de kommeri konflikt medanordningaroch byggnaderpå allmän
platsmarkoch kvartersmark(tabell2, figur 3). Tre styckenekarsom bedömsvar särskilt
skyddsvärdaberäknaspåverkasav planengenomträdfällning.Av skyddsvärdaträd
bedömstvå styckenekaroch en tall påverkasav planengenomträdfällning.Av de träd
som är klassadesom efterträdarebedömsflera träd påverkasav planengenom
trädfällning.Påverkanhar framför allt betydelsepå särskiltskyddsvärdaoch skyddsvärda
träd eftersomde är relativt sparsamtförekommandeinom planområdetsamtidigtsom
de kan ha stor betydelseför den biologiskamångfaldeni området.
Planenbedömsmedföraen stor påverkanpå bevarandetav särskiltskyddsvärdaträd.
För skyddsvärdaträd bedömspåverkanbli liten till märkbar. För träd klassadesom
ersättarebedömspåverkanbli liten. Sammantaget
bedömsplanen medföraen märkbar
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till stor påverkanpå arter som är knutnatill dessaträd på någotsätt eftersomandelen
skyddsvärdaträd som försvinnerfrån områdetändåblir förhållandevisstor.

Fåglar
För fåglarknutnatill lövskogsmiljöerkommeren visspåverkanatt skegenomförlust av
habitat, framför allt genomatt lövskogsmiljöertasi anspråkför bebyggelse
. En ökat
exponeringav störrevass- och fuktängsområden
som i dagslägetär svårtillgängliga
kan
påverkadelarav fågellivetnegativtom exponeringenblir för omfattande.
Gradenav påverkanpå värdenknutna till fågellivetberor mycketpå i vilken utsträckning
exploateringarskeri de mer betydelsefullamiljöerna, framför allt gällerdet spängeroch
bryggori strandmiljöerna.De föreslagnagångstråken
utmedMagelungenhar utformats
på ett sätt som inte bedömspåverkaförekomstenav skyddsvärdafåglardå man undviker
känsligamiljöer.
Påverkanpå områdetsfågelliv,med avseendepå skyddsvärdafåglar,bedömsbli liten då
dessaarter framför allt är knutna till strandnäramiljöer där exploateringuteblir. Av de
rödlistadefåglarsom observeratsoch bedömshäckai områdetär samtligaknutnatill
vassmiljöernavid Magelungen.
Planenbedömsinte medförasådanpåverkanatt gynnsambevarandestatus
försämrasför
lokala populationerav rödlistadefåglarinom områdeteller att upprätthållandeav den
försvåras.
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Fladdermöss
En visspåverkanpå fladdermössi områdetkan kommaatt skegenomatt lämpliga
födosöksområdenexploateras.
Framför allt bedömsdock påverkankunnabli störst
genomatt störredelarav livsmiljöernablir upplystagenomexempelvisgatubelysning
och eventuellafasadbelysningar.
Gradenav påverkanberor dock mycketpå i vilken
utsträckningexploateringaroch ökadljusinstrålningpåverkarde mer betydelsefu
lla
livsmiljöernainom området.Strandmiljöernavid Magelungenbedömsvarade viktigaste
miljöernaför fladdermössoch här förväntasinte exploateringenha någonmärkbar
påverkan.Skogsmiljöerna
som direkt påverkasav exploateringenär i nulägetför täta f ör
att utgörariktigt bra jaktmarkerför fladdermössvilket gör att påverkanhär bedömsbli
liten.
Planenbedömsinte medförasådanpåverkanatt gynnsambevarandestatus
försämrasför
de lokalapopulationerna av fladdermösseller att upprätthållandeav den försvåras.

Groddjur
Livsmiljöerför groddjur inom planområdetbedömsinte påverkasav föreslagenplan.
GroddjursmiljöernaliggernärmareMagelungens
strand,där kommeringenexploatering
att ske.
Planenbedömsinte medförasådanpåverkanatt gynnsambevarandestatusförsämrasför
de lokalapopulationernaav groddjur eller att upprätthållandeav den försvåras.

Ekologiskasamband
Om värdekärnorexploaterasinom planområdetförsvagasviktigasambandför
ek/ädellövmiljöer.De ekologiskasambandenkan ocksåkomma att påverkasnegativti
ett störregeografisktområdeom man exploaterarvärdekärnorav ek/ädellövmiljöer
inom planområdetdå dessaävenbedömsvaraviktiga på en störregeografisknivå.
Projektetbedömsmedföraen märkbartill stor påverkanpå de ekologiskasambanden
inom planområdetdå flera lämpligamiljöer tasi anspråkför bebyggelse.
Påverkanpå de
ekologiskasambandenpå en störregeografisknivå bedömsdäremotbli småtill
märkbaradå det där finns andraoch viktigareekologiskasambandför ek/ädellövmiljöer.
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Påverkanpå de ekologiskasambandenför tallmiljöerbedömsbli lågadå endasten
mindre del med gammaltall berörsav projektet.

Konsekvenser
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Naturvärdesobjekt
Storanegativa
konsekvenser
eftersom
planenmedför
att naturvär
denavnaturvärde
sklasstasi anspråk
förexploater
ing.
Påverkanpå naturvärdesobjekten
genomföreslagenexploateringbedömsmedförastora
negativakonsekvenser
då flera värdefulladelarmed förekomstav äldreträd kommeratt
gå förlorade.Framför allt är det i planområdet
s norra del, utmedMagelungsvägen
som
omfattandeexploateringkommeratt ske.Naturvärdesobjekt7, 8, 9 och 14 (figur 2)
kommer att påverkasi sådanutsträckningatt det medför storanegativakonsekvenser
på
objektensnaturvärden.I objektenförekommerekologiskastrukturersom bedömsvara
irreversibla,två skyddsvärdaträd av ek och ett skyddsvärtträd av tall förekommerinom
naturvärdesobjekt
7 och 9. De två ekarnakommer att avverkasmedantallenkommer att
hamnainom kvartersmark.I naturvärdesobjekt
8 växertvå ekarsom är klassadesom
särskiltskyddsvärda,
ävendessakommeratt avverkas
. I naturvärdesobjekt
14 växertvå
ekarsom är klassadesom särskiltskyddsvärda
, varaven kommer att avverkas.
Klassningenav naturvärdetför dessaobjekt baserastill stor del på förekomstenav
skyddsvärdaträd vilket medför att den påverkanplanenhar på trädenresulterari stora
negativakonsekvenserför områdetnaturvärden.Genom de förslagtill
habitatförbättrandeåtgärdersom föreslåsbedömsden negativapåverkant ill vissdel
mildras.

Skyddsvärdaoch särskilt skyddsvärdaträd
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Storanegativa
konsekvenser
eftersom
planen
medför
att fleraskyddsvärda
ochsärskiltskyddsvärda
träd
kommer
att avverkas,
ellerpåverkas
påsådantsättatt naturvärdena
knutnatill demstarkt kommer
att reduceras
.
Av nio träd klassadesom särskiltskyddsvärdakommertre styckenatt avverkasenligt
föreslagenplan.Av cirka 20 träd som är klassadesom skyddsvärdakommertre att
avverkasenligt föreslagenplan.Därutöverkommer flera träd som är klassadesom
efterträdareatt avverkasvilket medför att förutsättningarnaför att på sikt få skyddsvärda
träd i framtidenförsämrasinom vissaområden.I och med att ett såpassstort antalav
de särskiltskyddsvärdaträdenkommer att avverkasbedömsplanenmedföramärkbara
till storanegativakonsekvenser
på förekomstenav särskiltskyddsvärdaoch skyddsvärda
träd inom planområdet
. Genom de förslagtill habitatförbättrandeåtgärdersom föreslås
bedömsden negativapåverkantill vissdel mildras.

Fåglar
Smånegativa
konsekvenser
dåenökadexploatering
kommer
medföra
att tillgången
till lämpliga
livsmiljöerminskar.
Planenmedför att lämpligalivsmiljöerför fåglarkommeratt tasi anspråk, dettabedöms
dock inte medförapåverkanpå de lokalapopulationernaför kändaarter inom
planområdet
. Planenbedömsinte hellermedföraatt livsmiljöerför rödlistadearter i
områdetkommeratt påverkaspå sådantsättatt gynnsambevarandestatus
försämrasför
lokalapopulationerav rödlistadefåglarinom områdeteller att upprätthållandeav den
försvåras.Genom de förslagtill habitatförbättrandeåtgärdersom föreslåsbedöms
förutsättningarnaförbättrasför mångafåglarinom planområdet.

Fladdermöss
Smånegativa
konsekvenser
dåenökadexploatering
kanmedföra
att tillgången
till lämpliga
livsmiljöer
förfladdermöss
minskar.
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Planenkan medföra att lämpligalivsmiljöerför fladdermösskommer att tasi anspråk,
delsgenomexploateringav mark delsgenomatt störreytor naturmarkkan kommaatt
belysasi störreutsträckning. Planenbedömsdock inte medföraatt livsmiljöereller
förekommandefladdermusarteri områdetkommeratt påverkaspå sådantsätt att
gynnsambevarandestatus
försämrasför deraslokalapopulationer,eller att
upprätthållandeav den försvåras.Genom de förslagtill habitatförbättrandeåtgärdersom
föreslåsbedömsförutsättningarnaförbättrasför fladdermössinom planområdetdå
tillgångentill lämpligafödosöksområdenkan kommaöka genomatt lövskogsområden
glesasut.

Groddjur
Obetydliga
negativa
konsekvense
r dåplanen
intebedöms
påverka
groddjursmiljöer
inomplanområdet.
De groddjursmiljöersom är identifieradeinom planområdetbedömsinte påverkasav
exploatering.Groddjursmiljöerförekommerframför allt utmedMagelungens
strandoch
intilliggandehöjdpartier, vilka liggersöderom exploateringsområdet.

Ekologiskasamband
Småtill märkbaranegativa
konsekvenser
påekologiska
samband
dåplanen
bedöms
påverka
naturvärden
ochviktigaekologiska
strukturersomharbetydelse
fördeekologiska
sambanden
knutna
till ek.
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Planförslagetmedför att delarav de ekmiljöersom bedömssom viktiga för ekologiska
sambandför ädellövmiljöerkommer att tas i anspråk.Det rör sig om såvälförlust av
naturmarksom bedömsha naturvärdensom viktigaekologiskastrukturervilka utgörs av
skyddsvärdeoch särskiltskyddsvärdaträd. Dennaförlust bedömskunnamedförastora
negativakonsekvenser
för de ekologiskasambandeninom planområdet
, dessa
konsekvenser
redovisasunderkonsekvenser
för naturvärdesobjekt
samtSkyddsvärda
och särskilt skyddsvärdaträd ovan.
Setti ett störregeografisktperspektivbedömsplanenmedförasmåtill märkbara
negativakonsekvenser
på de ekologiskasambandeneftersomplanområdeti de analyser
som har gjorts inte bedömsvaralika betydelsefullför ekologiskasambandpå en större
skala.
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Generella åtgärder
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I sambandmed en exploateringav områdetskullenaturvärdenaknutnatill ek gynnasom
man öppnarupp kring de äldreekarnasåatt de blir mer solexponerade
. Även
frihuggningav gammaltall brukar ge positivaeffekterpå naturvärdenaknutnatill tall
vilket kan gynnamångavedlevandeinsekter. En sådanåtgärdgynnaräven
upplevelsevärdena
för boendeoch besökandei området. Naturvärdenaknutna till lövoch blandskogarna
i områdetskullegynnasav att ävende yngreskogsmiljöerna
öppnadesupp. Genom att skapaglesareskogsmiljöerskullebland annatmånga
eklevandearter gynnas.Fladdermössskulleävende gynnasav glesareskogsmiljöerdå
fler arter skulleha möjlighetatt sökaföda i dessa miljöer. Andra åtgärderkan varaatt
planteranyaekar,till exempeli alléer.
A tt anläggagrönatak på de hus som skabyggasär en annanåtgärdsom kan ha stor
betydelseför områdetsbiologiskavärden. Gröna tak kan utformassåde gynnar
biologiskmångfald, från enklaresedum-tak och ört-sedum-grästak till tak med
uppbyggdakullar och mindre buskaroch träd. Även insektshotelloch död ved kan
placeraspå grönatak, sefigur 8. I detaljplanenför Magelungenkrävsatt 50 % grönatak
finns inom områdetvid färdigställandet,
dettaför att gynnabiologiskmångfaldoch som
förstärkningtill ekologiskasamband.Genom att anläggagrönatak i den omfattningsom
föreskrivsi detaljplanenfinns godaförutsättningaratt minskanegativpåverkanpå
områdetsbiologiska värden.De grönatak som är vanligastbestårav av sedumtaksom
har ett litet substratdjuppå mellan3 – 8 cm och lågväxtaarter. Om takkonstruktionen
utformasför att tålahögrebelastningkan mer varieradeväxtsamhällengestaltaspå taken
än vad vanliga sedumtakutgör. För att få en mer varieradvegetationmed inslagav
örtartadeängsväxterkrävssubstratdjuppå minst 12 – 15 cm vilket ställerhögrakrav på
takkonstruktionen,men i gengäldgenererardet en högre biologiskmångfald.Det är
ävenen fördel om vegetationssammansättningen
planerassåatt det finns en mångfaldav
växtartersom tillsammans har nektarunderen långtid. Inom planområdetär det även
önskvärtatt det finns inslagav död ved på taken.Den ved som placeraspå tak bör inte
varaför grov, någragrövretall och ekgrenareller klenarestammarmed en diameterpå
cirka 10 – 20 cm och en längdav ett par meterbör varatillräckligt.I första handbör
grenarfrån avverkadesärskiltskyddsvärdaoch skyddsvärdaträd användasdå de har
bättreegenskaperför ändamålet.Eventuellbelysningpå de grönatakenbör utformas
med färgerinom det orange-röda spektratför att inte missgynnaexempelvis
fladdermösseni området.
De föreslagnaåtgärdernakan ävenutförasi ett störrenärområdeutanför planområdet
för att stärkaspridningssambanden
för bådeek/ädellöv och barrskogsmiljöer.
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Figur 8. Grönt tak utformat med kullar,olika material och död ved för att bland annat gynna insekter.Fotat i
Augustenborgs botaniska takträdgård i Malmö.

Specifika åtgärder
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Det f inns ävennågramer specifikaåtgärderman kan göraför att gynnanaturvärdena
knutnatill ek och tall inom planområdet.Genom att skapaveddepåerfrån avverkade
ekaroch tallar och sättaupp mulmholkarkan man stärkanaturvärdenaknutnatill ek och
tall. Genom dessaåtgärderkan man ävenminimerariskenför negativpåverkanpå
funktionen för de ekologiskasambandenknutna till ek/ädellövmiljöer.Nedanbeskrivs
föreslagnaåtgärdsförslag
mer utförligt och i figur 9 föreslåsplaceringarsom bedöms
varalämpliga inom området.

Figur 9. Föreslagnaplaceringar av mulmholkaroch veddepåer inom planområdet.Röda stjärnor representerar
platser för mulmholkaroch gula cirklar representerarplatser för veddepåer.
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Veddepåer
Veddepåerhar visatsig varavärdefullasubstitutf ör naturligtdödaekar,men ävenför
tallar.Mångahotadeoch sällsyntavedlevandeskalbaggarknutnatill ek och tall utnyttjar
dessavedupplägg.Mängdendöd ved av ek och tall är mycketsällsyntförekommandei
dagenslandskap.Det är därför mycketviktigt att tillföra död ved på dettasätt.Det är
framför allt grov död ved som är en bristvara,därför är det önskvärtatt veddepåerna
bestårav grövrestamved.Det är ävenlättareatt säkraupp grövrevedbitarsåde inte
rullar runt vilket är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv.
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Om möjligt användsekstammarmed en brösthöjdsdiameter
på minst 80 cm, gärna
grövre.För tall användsom möjligt stammarmed en brösthöjdsdiameter
på minst 40
cm, gärnagrövre.Grova stammarinnehållerofta en mängdintressantasmånische
r, som
till exempelhåligheteroch sprickor vilket gynnarmångfaldenav arter som kan levai
veden.Stammarnaär med fördel nyligenavverkadenär de läggsut. Påsåvis tillgodoser
man en långnedbrytningsprocess
av vedenvilket ger förutsättningarför en naturlig
successionav vedlevandearter i veden.
För föreslagnaveddepå
er inom planområdetkan man användasig av trädetman
behöverta ner i sambandmed exploateringenav området. Det går givetvisävenatt
användasig av avverkadeekaroch tallar från andra områden.
Utformning av veddepå
Nedanangeskort fakta om vad för typ av ved som kan varalämpligatt användai en
veddepå:
•
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•

•
•

•

Grövre trädstammarär att föredra,gärnamed en diameterpå minst 80 cm för
ek, och minst 40 cm för tall. Viktigt är att stammarnasom liggeri en hög har
relativt lika grovlek,dettaför att de skaliggastadigtoch varaenklaatt säkramed
till exempelvajer.
Trädstammarna
som användskan med fördel varafriska,det vill sägade har
ingenröta än. Åldern på trädenspelarmindre roll, viktigareär diameternpå
trädet.
Lämpliglängdpå trädstammrnaär mellan2 – 3 meter.
Antalet stammari en veddepåkan variera,men ca 5 styckenkan varaett bra
antal.Om man läggertre i botten och två ovanpåsåfår man en hög där många
av stammarnaär solexponerade
medannågraär beskuggade.
Det är dessutom
relativt enkeltatt säkraen sådanhög från att falla isär.
Veddepånmåsteförankrasi markenför att förhindra stammarnafrån att rulla
runt. I berggörsdettagenomatt sättafast järnrör i berget som stammarnakan
vila emot. I jord gjuter man plintar i marken.I plintarnafästerman järnrör vilka
stammarnavilar mot. Därutöverkan det varaaktuelltatt säkrastammarnai
högengenomatt spännastålvajereller liknanderunt dem för att förhindra de
ovanpåliggande
stammarnaatt röra sig.

Engångsåtgärder
Läggaupp veddepåpå föreslagnaplatserinom planområdet
, sefigur 9. Detta skeri
samrådmed ekologisktkunnig personal.
Löpande åtgärder
Underhållav veddepåerna.
Framför allt bör säkerhetenkontrollerasregelbundetsåatt
ingastockaliggerlöst.

Mulmholkar
Mulmholkarär ett sätt att efterliknaförhållandenai grova,ihåligagamlaekar.I dessa
ekarfinns någotsom kallasmulm. Mulm är en blandningav vedrestersom har bildats
genomatt vedlevandesvamparhar brutit ner vedeni trädstammenoch diverseorganiskt
materialfrån bland annatdjur. Mångahotadeoch ovanligaskalbaggarär beroendeav
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mulmförekomsteroch det är därför viktigt att det finns kontinuerligtillgångtill denna
typ av substrat.H olkarnabör likna förutsättningarnai riktiga hålekaravseende
temperaturoch fuktighet.Nedanbeskrivshur mulmholkarnabör utformas.Föreslagna
placeringarframgårav figur 9.
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Holkens utformning
• Holkarnabyggsav ekträmed skruvarav mässing.Holken fästs med metallband
på stammen
• Väggarnaoch tak bör varaminst 30 mm tjocka och tak, botten minst 50 mm
tjock. Klimatet i holkarnablir stabilaremed tjockareväggar,vilket gynnarmånga
vedinsekter.
• Holken byggsmed måtten70 x 30 x 30 cm (60 l). Det kan dock vara
fördelaktigtom de är störreeftersomdet i naturligahålträdfinns fler arter om
det finns meramulm.
• Boxenförsesmed en rund öppning på framsidan,80 mm i diameter
• Tak och en sidaav boxenskakunnaöppnas.Bakomdörren vid sidanplaceras
ett genomskinligtplastfönster.Detta gör att aktiviteteni innehålletkan studeras
över tid.
• I taketborrassmåhål (8 mm) i varjehörn. Taket försesävenmed räfflor som
ledertill hålen.Detta gör att regnvattenkan sipprain i boxen.

Figur 10.
Illustration över hur en holk kan se ut med avseendepå borrhål och räfflor i taket. Figuren
är tagen från Janssonet. al. 2009.

Exempel på holkens innehåll
• Botten fylls med 50 mm lera.Leranskålformas,vilket bidrar till att behålla
fuktigheten
• Boxenfylls till 70 % med lämpligt materialsom efterliknarnaturligmulm.
Innehålletbör bara60 % sågspånfrån ek, 30 % eklöv, 10 % hö, 1l mjöl från
lusern,5 l vatten.
• Vissaarter som normalt finns i mulmekarhar inte kunnatpåvisasi
insektsholkar.Detta kan bl.a.bero på brist på brunröta.Brunrötakan dock fås
genomatt induceramyceliumav svavelticka(bryter ned cellulosaoch
hemicellulosa).
Holkens placering
• Holken sättspå ca 4 metershöjd på den sidaav stammensom är mestsolbelyst.
Holken bör som minst sitta över 2 metershöjd för minskadpredation och
skadegörelse.
Samtidigtär vissainsektervanligarepå holkar högreupp.
Skötsel av holk
• Den konstgjordamulmenminskarmed 15-30% över en treårsperiodp.g.a.
nedbrytningoch att mulmenäts upp. Det kan därför varalämpligtatt fylla på
mulmenvart tredjeår. Vid påfyllnadär det bra att blandaom den nyamulmen
med den gamla.
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Engångsåtgärder
Mulmholkarsättsupp på lämpligaträd i området.Detta skeri samrådmed ekologiskt
kunnig personal.
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Löpande åtgärder
Underhållav holkar och påfyllningav mulm. Det skervart tredjeår. I sambandmed att
man fyller på mulm i holkarnakontrollerasdessasåatt de är hela.

Plantering av nya träd
En ytterligareåtgärdsom kan genomförasär att planteranyaträd på strategisktviktiga
platser där det i nulägetsaknasefterträdareeller annanträdrekryteringav framför allt ek
och tall. Vart det är mestlämpligtatt planteranyaträd går inte att bedömapå ett bra sätt
förensåtgärdersom frihuggningav värdefullaträd och gallring/röjning av skogsmiljöer
har genomförts.Det är inte förensdå man kan sevart det finns behov av förstärkningi
form av nyplantering.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

En sådanåtgärdkommerinte ge resultati närtid utan får sessom en kompletterande
åtgärdsom på längresikt kan förstärkade ekologiskt värdefullastrukturernai området
och bidra till att stärkade ekologiskasambandeninom områdetoch mot andraområdet
som angränsartill planområdet.
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1. Metodbeskrivningspridningsanalys
2. Metodbeskrivningnaturvärdesbedömning
3. Karta inmättaträd
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Bilaga 1 Metod spridningsanalys
Sammanfogningav biotopdatabaseroch naturtypsunderlagi
GIS som underlag för spridningsanalys
För att analyseraekologiskkonnektivitetoch spridningmed GIS behövsheltäckande
vegetationskarteringsunderlag
av god kvalitet,ett exempelpå ett sådantunderlagär
StockholmsstadsBiotopkarta.Utan underlagav rätt typ och kvalitet såriskerasatt
analysens
resultatblir undermåliga,eller ännuvärre,missvisande.
I uppdragetbedömde
konsultenatt det intressantasambandetatt studeravar kopplingenmellan
Nackareservatet
och Hanvedenkilen(söderom sjön Magelungen),och vilken funktion
grönområdenavid Magelungensstrandhar för spridningenmellandessa.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

PlanområdetMagelungens
strandliggerinom Stockholmsstadsgränseroch täcks
såledesav StockholmsstadsBiotopkarta.I uppdragetatt analyseraspridningenvid och
kring Magelungens
strandsåingick indirekt att skapaen sågod biotopkartasom möjligt
för de delarav Hanvedenkilensom bedömdesvaraintressantaför analysuppdraget.
Eftersom högkvalitativtunderlagär en förutsättningför att ge högkvalitativa
analysresultat
såsamladesrelevantbefintligt vegetationsinventeringsdata
in och
sammanfogades
till en vegetationskarta
över helaanalysområdet.
Ifrån beställaren
(Stockholmsstad)inhämtadesGIS-underlagfrån;
§ Stockholmsstadsbiotopkarta(2009)
§ Stockholmsstadsekdatabas
§ LantmäterietsFastighetskarta
Ut över GIS-underlagetfrån Stockholmssåinhämtadesävenunderlagfrån länsstyrelsen
i
Stockholmslän (LST), Skogsstyrelsen
(SS)och från Huddingekommun;
§ Länsstyrelsen
i Stockholmslänsdatabasmed skyddsvärdaträd i punktform (LST,
versionfrån 2013-10-07)
§ Tätortskartanför Stockholmslän 2013(LST)
§ Nyckelbiotoper2014(SS)
§ Områdenmed naturvärde2014(SS)
§ Huddingebiotopdatabas(Huddingekn, Bovin, M. 2014)
När datainsamlingen
från beställaren
, Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen
och Huddinge
kommun slutförts såtäckt esca 80 % av det totalaanalysområdet
(Marieberg(Huddinge)
i södertill Årsta (Stockholm)i norr) av någonform av kvalificeratvegetationsklassad
geografiskinformation.
I landskapetmellanÅgestavägen
(Huddinge)och Magelungenfannsmycketstor
osäkerhetgällandevilken typ av vegetationsom områdetinnehöll,och för att kringgå
dettaproblemoch närmaredefinieradennagenomfördesett antaldatabehandlande
åtgärderför att skiljagrönytor från hus och hårdgjordaytor. Genom att sammanfoga
tätortskartansbyggnaderoch vägytormed fastighetskartans
”Markytor” -skikt så
skapadesen marktäckeskarta
där:
1. Tätortskartanshuskropparkombineratsmed fastighetskartans
Markytorsklass
”Låg bebyggelse”,vilket gaven bra bild av täthetenav villor och fördelningen
av trädgårdarinom villaområden(trädgårdarkan utgörabådeutmärktahabitat
och spridningsmiljöer).Tätortskartanhuskropparöverlappades
ävenmed
fastighetskartans
Markytorsklasser”Hög bebyggelse”och ”Industribebyggelse”,
dessamiljöer kan dock antasinnehållaen mindre mängdgrönstrukturoch
trädgårdar.
2. Tätortskartansvägytoranvändesför att delafastighetskartans
Markytors
polygoner(i fastighetskartan
finns ingavägytor,vägarär registreradesom
linjer/polylines).
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Därefterimporteradesde G IS-underlagfrån områdendär naturtypenvar känd
(Stockholmsstadsbiotopkarta,Huddingebiotopkarta,Skogsstyrelsens
nyckelbiotopoch naturvärdesområdesinventering)
i sammaGIS-skikt där tätortskartanoch
fastighetskartan
slagitsihop. Länsstyrelsens
databasmed skyddsvärdaträn som mottagits
i GIS-punktformatkonverteradestill polygonergenomatt buffra 12.5mfrån punkterna,
såatt varjevärdeträdrepresenterades
av en cirkulär polygonmed 25m diameter.
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När GIS-underlagetfrån beställaren,länsstyrelsen
, Skogsstyrelsen
och Huddinge
kommun sammanställts
i ett GIS-skikt såsaknadesfortfarandeinformation om naturen
inom zonenmellanÅgestavägen
och Magelungen(utöver vilka obebyggdaområdensom
täcktesav någonform av skogoch vilka obebyggdaområdensom saknarträdtäcke
(information finns i fastighetskartan).
För att differentieravegetationeni de skogsklädda
områdenasåhämtadeskNN GISdataned från Skogsstyrelsen.
kNN levererasi rasterformat(25*25mrutor) där cellerna
innehållerinformation om virkesvolymeri m3 för ett urval av skogsbildande
svenska
trädarter.kNN -skiktenmed virkesvolymerför ek, granoch tall normaliserades
till en
256-gradigskalaoch provytor valdesdärefterut ifrån kändalokaleri Nyckelvikens
naturreservat(Nackakommun).Provytornarepresenterande
hög virkesvolym(eller
”trolig förekomst”) av ek, granoch tall konverteradessedantill polygonformatoch
importeradestill sammaskikt där tidigaresammanslagningar
gjorts.Värt att noteraär
metodenatt tolka skogstyperutifrån datafrån kNN inte kvalitetsmässigt
kan jämföras
med t.ex.en flygbildstolkningoch att det inte finns kNN -datai områdensom inte
klassatssom skogi lantmäterietsfastighetskarta
(all bebyggdmark).

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Upplägg spridningsanalysför ädel- och barrskogsnätverk
I analysenför respektivenätverk(barrskogsoch ädellövskog)valdesområdenmed rätt
kvaliteterut ur den sammanfogade
biotopkartakonsultenskapatinom uppdraget,och
länkarskapadesmellandessa.Mellande områdensom valtsut som patcher(en term
som användsi konnektivitets- och spridningsanalyser,
betydandeungefär”del av ett
ekologisktnätverk”) skapadeslänkarmed MatrixGreen.Länkarnafick varamaximalt
2000m långa,men tecknadesöver ett friktionsrasterdär motståndsvärden
för olika typer
av barriärereffektermot spridningi landskapetdefinierats.Efter att ett nätverkav länkar
och patcherskapatsi MatrixGreensåanalyserades
och värderadesdessapå ett sättsåatt
patchernasstorlekoch eventuellanaturvärdesklassificering
inkluderades.De faktorer
som påverkadevärderingenvar; patchensstorlek,patchensegenfunktion som
spridningsmiljö,hur ofta patchenpasseras
vid rörelseinom spridningsnätverket,
patchensgradav isoleringi nätverketoch antalkopplingartill andrapatcher,patchens
eventuellanaturvärde,samthur ”centralt” i nätverketpatchenär belägen.
Exempel på nätverksteori
Analysernaav spridningsnätverkär teknisktkomplicerade,och konceptetkring
nätverksmodellerkan varasvårtatt beskriva.En lättförståeligmetaforför hur de
tekniskaverktygenidentifierarde viktigasteområdenaskulletill exempelkunnavaraatt
likna de ekologiskaspridningsnätverken
vid Stockholmskollektivtrafiknät.Patcherna
kan liknasvid stationereller hållplatseri nätverket,och länkarnamellanpatchernaär den
vägsom fordonet åkermellanhållplatserna.Den allraviktigastehållplatsenär
Centralstationen,
och om till exempelen olyckagör att tåg inte kan passerastationenså
ger det stor påverkanpå allaresorinom nätverket.Om olyckanistället skerpå en
tunnelbanestation
långt ut i tunnelbanenätet,
exempelvisHässelbystrand,såpåverkar
det de boendei just Hässelbystrandmen övrigadelarav tunnelbanankan fortsätta
fungerasom vanligt.För att ta det ytterligareett steg,om olyckanistället skerpå en
busslinjei Vinstasåpåverkardet inte tunnelbanetrafiken
alls.

33

Ekologiskasamband vid
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Magelungen
Slutversion
2018 -10 -22

Kompletterandesatellit- och flygbildstolkning
I och med att underlagenför barr- och ädellövskogöverlapparmed skogsområden
störreän 1 ha har en analysav satellitbilderoch flygbildertagnai ett sidoperspektiv
gjorts för att fastställaförekomstav framför allt gammaltall och ek. Kombinationenav
dessaunderlaggör att man med god säkerhetkan identifieraförekomstav gammaltall
och vidkronigaekar.Det går ocksåmed relativt god säkerhetatt identifieraäldre
olikåldrigskog,såvälbarr- som lövskog.
Tankenmed analysenvar att göraen översiktligbedömningav vart eventuellavärden
kan finnasi de störreskogsområdena
och vilken typ av värdendet rör sig om, till
exempel gammaltall eller ek. Detta för att kunnautvärderautfallet av spridningsanalysen
för skogsområden
störreän 1 ha och vilken ekologiskbetydelsede viktigaste
skogsområdena
som föll ut i spridningsanalysen
kundetänkasha. Detta har varit viktigt
då ett flertal värdefullatall/barrskogspartierinte föll ut i underlagetför
barrskogsområden.
Tolkningarnagjordesefter det att spridningsanalyserna
var gjorda.

Osäkerhet i analysen

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Kvalitéenpå resultatetav en spridningsanalys
är (liksomandraanalysmetode
r) beroende
på kvalitetenpå det underlagsom använtsi analysen.I Ekologigruppensuppdragatt
analyseraspridningssambanden
vid och kring Magelungens
strandsåvarieradekvaliteten
på underlagsmaterialet
inom analysområdet:
§ Inom de områdensom täcksav Stockholmsstadsbiotopkartaoch Huddinge
biotopdatabasräknaskvalitetensom myckethög. Områdenarespektivebiotopdatabas
är flygbildstolkade,och tolkningarnahar i någonmån kalibreratsi efter
stickprovsbesöki fält. En återkommandekontrastmellanStockholmsstads
biotopkartasavdeladeområdenoch verkligenhetenhar dock uppdagatsi och med
Ekologigruppensfrekventaanvändningav databaseni olika uppdraginom
stadsgränsen…
I de avdeladeområdensom räknassom bebyggdafinns lite till ingen
information om fördelningenlokal grönstruktur/husoch hårdgjordaytor, vilket i en
spridningsanalys
kan ledatill att ett bebyggtområdetillskrivs störrebarriärvärdeän det
kanskehar i verkligheten.
§ Datakvaliteteni de områdensom innefattasav Stockholmsstadsekdatabasräknassom
myckethög. En fysiskpersonhar besöktvarjeområdeoch gjort en bedömning.
§ De områdensom ingåri Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering
och inventeringav
naturvärdesområden
tillskrivs hög kvalitet.En fysiskpersonhar besöktvarje område
och gjort en bedömning.
§ Länsstyrelsens
databasmed skyddsvärdaträd levererassom punktobjekti GIS. I
biotopkartansom skapadessom grund för spridningsanalyserna
omvandladesvarje
punkt till en cirkel med 25 m diameter,vilket kan sägasvaraen ganskagrov
generalisering
av trädenskronors faktiskabredd.Måttet kan dock ansesrepresentativt
ur habitatsynpunkt,då de flestaorganismersom vistasinom en sådan25 m cirkel kan
antasvaramedvetnaom trädetsexistens.Trädeni länsstyrelsens
databas är fältbesökta
och kvalitetenräknasdärför som hög.
§ Vegetationsunderlaget
som konsultenframställdefrån kNNs satellitdatai zonen
mellanÅgestavägen
och Magelungenär att räknasom av medelhögkvalitetför
områdensom klassatssom barrskogav någontyp, och som osäker/lågför områden
som klassatssom ek. Stor energihar lagtspå att framför datorn empirisktundersöka
hur ekklassenfrån kNN förhållersig till verklighetenmed hjälp av olika karttjänster.I
de allraflestaav de 25*25mrutor som markerats som ”ek” i kNN såfannsdet
åtminstoneen ek (iblandi en direkt angränsande
ruta),och att med den vetskapenså
är underlagetatt räknasom bästatillgängligainom uppdragetsramaroch budget.
§ Tätortskartanför Stockholmslän hållerhög kvalitet och noggrannhetför de objekt
som importeratstill biotopkartanför att fungerasom hinder för spridning,huskroppar
och vägytor(ävenom de nog generaliserats
till vissgrad).Detsammagällerför dessa
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Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

områdeni LantmäterietsFastighetskarta.
Bådadessadatakällor saknardock helt
relevanstill verklighetenvad gällerde olika typer av skogsom redovisasi dataskikten,
då obebyggdaytor oftast inte är mer precistklassadeän ”Skog” eller ”Öppen mark”.
Då det inte hellergått att hämtain en generaliserad
vegetationsklassfrån kNN i de
bebyggdaområdenasåär dessaatt klassasom ”okänd mark” vad gällervegetationen.
Detta bidrar att de bebyggdaområdenai spridningsanalyserna
kan framståsom
befriadefrån vegetation,när de i självaverketbådekan hysanaturvärden och vara
godaspridningsmiljöer.I villaområdenaSvartvikoch St. Mellansjövid Magelungens
södrastrandbedömsdet finnasett stort antaltallar och ett mindre antalekområden
med potentialatt hysanaturvärdeninom och kring de glesbebyggda
trädgårdsmi
ljöerna.
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Bilaga 2. Metodbeskrivningför
naturvärdesbedömningenligt SIS
Samtligaobjekt har klassificerats
med avseende
på naturvärde.Med naturvärdemenas
här värdeför biologiskmångfald.Naturvärdesbedömning
har gjortsenligt en fyrgradig
skala.Metodenföljer SIS-standardför naturvärdesinventering
avseende
biologisk
mångfald(NVI) genomförande,naturvärdesbedömning
och redovisningsomtagitsfram
av Trafikverketoch ledandenaturmiljökonsulter.
Naturvärdesklasserna
är:
Högsta naturvärde – naturvärdesklass1
Varje enskilt områdemed dennanaturvärdesklass
bedömsvaraav särskildbetydelseför
att upprätthållabiologiskmångfaldpå nationellellerglobalnivå.
Högt naturvärde – naturvärdesklass2
Varje enskilt områdemed dennanaturvärdesklass
bedömsvaraav särskildbetydelseför
att upprätthållabiologiskmångfaldpå regionaleller nationellnivå. I dennaklassingår
bland annatskogliganyckelbiotoperutpekadeav Skogsstyrelsen
och områdensomär
utpekadesomvärdefullai ängs- och hagmarksinventeringen
.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass3
Varje enskiltområdeav en vissnaturtypmed dennanaturvärdesklass
behöverinte vara
av särskildbetydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå regional,nationelleller
globalnivå,men det bedömsvaraav särskildbetydelseatt den totalaarealenav dessa
områdenbibehållseller blir störresamtatt derasekologiskakvalitet upprätthållseller
förbättras.
I klassenåterfinnsmiljöer somhyseren rik biologiskmångfaldellerär ovanligaur ett
kommunalt perspektiv.Miljöerna är viktiga att bevaraför att behålladen biologiska
mångfaldeni den berördakommunen.I dennaklassingår bland annatområdenmed
naturvärdenutpekadeav skogsstyrelsen
och ängs- och betesmarskinventeringens
klass
restaurerbarängs- och betesmark.
Visst naturvärde – naturvärdesklass4
Varje enskilt områdeav en vissnaturtyp med dennanaturvärdesklass
behöverinte vara
av betydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå regional,nationellellerglobal
nivå, men det är av betydelseatt den totala arealenav dessaområdenbibehållseller blir
störresamtatt derasekologiskakvalitet upprätthållseller förbättras.
Naturvärdesklass
4 är användbarför områdensomtydligt påverkatsav mänskligaktivitet
men där det trots allt finns biotopkvaliteterellerarter av visspositiv betydelseför
biologiskmångfald,t.ex. äldreproduktionsskogmed flerskiktatträdbeståndmen där
andravärdestruktureroch värdeelement
saknas.
I klassenåterfinnsmiljöer somhyseren biologiskmångfaldsomgör dem viktiga att
bevaraför att behålladen biologiskamångfaldenpå lokal nivå. Med lokal menas
stadsdel,sockenellerannanbegränsad
geografiskenhetsomdefinierasi inventeringen.

Parametrarför naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömningen
utgår normalt från bedömningav förekomstav
naturvårdsartersamtbedömningsgrundför biotopens.k. biotopvärde.Biotovärdetberor
i sin tur på:
§ Naturtypenssällsynthet,inklusivehot mot naturtypeni fråga
§ Biotopkvalitetviket inkluderarbl.a.,naturlighet,processe
r och störningsregimer,
struktureroch element,kontinuitet,förekomstav nyckelarterlägestorlekoch form
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§ Grön infrastrukturoch ekologiskasamband
Värdebedömningen
utgörsav en samladbedömningav ovanstående
kategorier,där
värdeni de olika kategorierna somregelförstärkervarandra.Nedanförklarasoch
exemplifierasde olika delarnaav värderingskategorierna.
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1. Naturtypensovanlighet/sällsynthet.
Exempelvisnaturmiljöersomär ovanligaur ett
riksperspektiv,exempelvisstörreansamlingarav grovaihåliga ädellövträd,eller artrika
betesmarker,
klassasminst somhögt naturvärde,klass2.
2. Objektetsstorlekoch kontinuitet: ju störreobjekt och ju längrekontinuitet desto
högrevärde.Storlekoch kontinuitet är de två enskilt viktigasteekologiskafaktorernaför
biologiskmångfald.
3. Ekologiskasambandmed intilliggandemiljöer. Detta kriterium kan ersätta
storlekskriterieti de fall mångasmåobjekt med starkaekologiskasambandliggeri nära
anslutningtill varandra.
4. Ekologisktviktiga strukturerellersmåmiljöer,exempelvisförekomstav död vedeller
hålträd,somutgör viktiga livsmiljöerför hotadeinsekts- svamp-, moss- och lavarter.En
rik förekomstav grov död vedellerhålträdinnebäralltid minst värdeklass
3.
5. Förekomstav hotade/rödlistadearter.I allmänhettilldelasobjekt med förekomstav
akut ellerkritiskt (EN, CR) hotadearterminst naturvärde2. Områdenmed förekomst
av sårbaraarter (VU) tilldelassomregelminst värdeklass
3. Detta gällerävenför
områdenmed förekomstav sällsynta missgynnade
arter (NT). Observeraatt undantag
gällerför tämligenallmänt förekommandemissgynnade
fågelarter,där rödlistekriteriet
utgörsav starktminskandetrend. Dessaarter utgörsav sånglärka,törnskata,stenskvätta,
hämplingoch entita. Förekomst av dessaartermedför inte automatisktatt området
betraktassomkommunalt intressant.

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

6. Förekomstav indikatorarter.Om artermed myckethögt indikatorvärdeförekommer,
innebärdet oftastregionalaintressen.I naturligagräsmarkerär indikatorarterden
viktigastegrundenför klassificering.I övrigt utgör de en viktig hjälp men utgör inte den
viktigastefaktorn (sevidarenedan).
7. Förutsättningarför behållandeav värde.En liten naturlig gräsmark,exempelvisen
liten åkerholmekan tilldelasen lägre värdeklass
om det bedömsvaraomöjligt att på
praktiskt sättupprätthållavärdengenomskötsel.
Skogliga nyckelbiotoper och objekt med naturvärde
Skogliganyckelbiotoperutpekadeav Skogsstyrelsen
har somregeltilldelatsminst högt
naturvärde– naturvärdesklass
2. Motiv för dettaär att nyckelbiotoperendastutgör några
få procentav länetsskogsmarkoch att samtligadärför är av regionalbetydelseför den
biologiskamångfalden.Undantaghar gjortsför någraområdendär indikator/signalarter
saknades
eller var få, där den skogligakontinuiteten var begränsad
och där förekomstav
ekologisktviktiga strukturervar sparsamtförekommande.Objekt med ”naturvärde”
enligt nyckelbiotopsinventeringen
har somregeltilldelatspåtagligtnaturvärdenaturvärdeklass
3.
Ängs- och betesmarksobjekt
Objekt somingår i den riksomfattandeÄngs- och betesmarksinventeringen
utgörsav
objekt somhar eller är berättigadetill miljöstöd. Indikatorarterhar i dessaobjekt
tillmätts stor betydelsevid värdeklassificering.
Naturli gagräsmarkerutgör baranågon
procentav landetsgräsmarksareal,
varför de flestahar bedömtsvaraav regionaltintresse.
Objekt somär begränsade
i storlekoch sominte är artrika har dock endastklassificerats
sompåtagligtnaturvärde- naturvärdesklass
3. Med artrik menasi betesmarker
att minst
fem arter med högt indikatorvärdeeller någonellernågraarter med myckethögt
indikatorvärdeförekommer.
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Våtmarksinventeringen
Objekt i våtmarksinventeringen
har tagitsmed i bedömningenav naturvärde.I
värdebedömningenhar hänsyntagitstill beskrivningenav respektiveobjekt, inte i första
hand tidigareklassning.

Samlad naturvärdesbedömning
Samladnaturvärdesbedömning
är en analyssomgörsav en ekologoch där värdensom
identifieratsanvändssomgrund. Värdet av förekomstav naturvårdsarter,
biotopkvalitet
och sällsynthetoch hot förstärkersomregelvarandra.Såkan exempelvisden samlade
bedömningenbli högt naturvärde- naturvärdesklass
2, ävenom värdetför var och en av
kriteriernaendastnår påtagligtnaturvärde- naturvärdesklass
3. Kunskaprörandehur
struktureroch funktioner, samtnaturvårdsarteruppträderi olika naturtyperhar stor
betydelseför värdebedömningen.
I vissanaturmiljöer,exempelvismagratallskogar,
förekommerfå naturvårdsarter
och dessaär ofta svåraatt hitta. Detta faktum vägsin i
den samladebedömningen.

Redovisningav osäkerheteri värdebedömningen/preliminär
bedömning
Om naturvärdesbedömningen
av någonanledninginte kan ge ett säkertresultatskadet
angesatt bedömningenär preliminär.
Skältill preliminärbedömningkan varaatt fältinventeringeninte utförts vid en tidpunkt
som varit optimal för att hitta en del naturvårdsarter.
Preliminärbedömningkan också
varaatt underlagför säkernaturvärdesbedömning
saknas,
En naturvärdesbedömning
är alltid förknippadmed en rad osäkerhetsfaktorer.
Osäkerhetsfaktorer
utgörsi förstahand av:
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§ naturvårdsarterinom organismgruppviktig för naturtypengår inte att inventeraunder
årstidendå fältarbetetgenomförs
§ väderlekenär olämpligför inventeringav viktigaorganismgrupperav naturvårdsarter
då fältarbetetgenomförs(exempelvisfjärilar och fåglar)
§ väderlekenär olämpligför inventeringav markstrukturer(snötäcktmark etc)
§ specialistkompetens
för eftersökav mer svårbestämda
organismgrupperav
naturvårdsartersaknas
§ tidsbudgetför eftersökav svårbestämda/svårhittade
organismgrupperav
naturvårdsarteringårinte i uppdraget
§ underlagför bedömningav värdeför regionaloch kommunalgrönstruktursaknas
Grad av säkerheti värdebedömnin
genredovisasalltid i en tregradigskala– säker,viss
osäkerhet,osäker.Orsaktill osäkerheti bedömningenredovisasalltid.
Osäkerbedömningangesnär:
§ naturvårdsarterinte har inventerats
§ en organismgruppav naturvårdsartersom är avgörandeför naturtypen inte har
inventeras(exempelvismarksvampari en sandbarrskogoch fåglari större
strandängsmiljöer)
Vissosäkerheti bedömningangesnär:
§ inte samtligaorganismgruppersom är mycketviktiga för värdebedömninghar
inventerats(förutsatt att minst en grupp inom kategorinmycketviktiga eller avgörande
har inventerats)
§ områdetbedömsha hög potentialför rik förekomstav stödjande
naturvårdsartsorganismgrupp
och dessaej inventerats
§ underlagför bedömningav värdeför regionaleller kommunalgrönstruktur saknas
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När bedömningenär osäker,görsen expertbedömningav delområdetspotentialatt hysa
naturvårdsarter.
Delområdettilldelasdärefter,med tillämpandeav
försiktighetsprincipen,det högstavärdesomdet bedömsha potentialför. Vid viss
osäkerheti bedömningenskeringenhöjning av värdetmed hänvisningtill osäkerhet.
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Bilaga 3. Karta över inmätta träd.

Prioritet 3
Efterträdare
Ek
Tall

Skyddsvärda träd
Efterträdare
Nyrekrytering
200 meter

N

Träd som avverkas i prio-klass 1 - 4
Särskilt skyddsvärda träd

Prioritet 2
Skyddsvärda träd
Ek
Tall

Inmätning av skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd vid
Magelungsvägen
Prioritet 1
Särskilt skyddsvärda träd
Ek
Prioritet 4
Nyrekrytering
Ek
Tall

0

Övriga inmätta träd
Al, björk, gran , övriga lövträd
Ekologigruppen 2018-05-30

