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Dennanaturmiljöutredning
har tagitsfram somett underlagtill arbetetmeddetaljplan
för områdetrunt Hässelbyverket
i HässelbyStrand.Måletmedutredningenär att
beskrivaområdetsnaturmiljöoch naturvärden,bådepå landoch i vattnetnärmastland,
samtdessbetydelsei stadenshabitatnätverkoch ekologisktsärskiltbetydelsefulla
områden(ESBO-områden).
Utredningengrundarsigpåbefintligtunderlagsmaterial
om
områdetsnaturförutsättningar
och värden,samtfältbesökunderapril,juni och
Utövernaturvärdesinventering
genomfördesen riktad
september2018.
fladdermusinventering
undersommaren2018.
Identifierade naturvärden
Områdetsnaturvärdenbestårsammanfattningsvis
av sju områdensombedömtshar
högt naturvärde(klass2), tio medpåtagligtnaturvärde(klass3), varavfem
vattenområden
och sju områdensombedömtsharvisstnaturvärde(klass4), varavtvå
vattenområden.
De högstanaturvärdena
på landfinns i inventeringsområdets
tallskogsmiljöer
och ekmarker.Ekmarkernahar karaktärenav igenväxande
äng/eklund
medett flertal jätteekarsomstårdelvisi öppnamarkeroch delvisi hassellundar.
De
gamlaekarnai områdethar myckethögavärdenochpå dessahittadesartersomär
indikatorerförgamla ekmiljöermedhögaekologiskavärden.Områdetsbarrskogar
innehållergamlatallarmedförekomsterav artersomindikerarhöganaturvärdenknutna
tillgamla tallar.Sammantaget
gerdet en bild av attområdetharvarit bevuxetmedek
och tall längeoch har förutsättningarför att rymmaen hög biodiversitetkopplattill såväl
öppnaekmarkersom barrskogar,medförekomsterav artersomhar specifikaekologiska
krav.
Storadelarav vattenmiljöniområdetäridagpåverkadav olika typerav mänsklig
Centralti området
aktivitet,framförallti de centraladelarnaavinventeringsområdet.
liggerHässelbyvärmeverk
sommedsin betongkajangränsar
direktut till vattnet.I
verketsnärhetfinnsi princip inganaturvärdenivattnet.Söderom områdets
småbåtshamn
finns mer naturligaområdenmedlägrepåverkansgrad.
Här finns block,
sten,grusoch sandsomskaparmiljöerför bådefisk och bottenfauna.Under
inventeringennoteradesen hel del bottenfauna,framföralltnattsländoroch
sötvattenslevande
snäckor.I dennorradelenav områdetfinns ett vassbälte
som utgör
livsmiljöerför bådefisk, fågeloch bottenfauna.Vassbältetär litet och bedömningenär
attvasseninte utgör någonlämpliglekmiljöför fisk mendäremotsomtillfälliga
födosökslokalochskydd.
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Skyddadearter och skyddsvärdaträd
Inom områdethittadesett flertal artersomhar någontyp av lagskydd.
Blåsippa,Anemonehepaticahittades
i tre av naturvärdesobjekten.
Blåsippahar en stor
populationi Stockholmstadvarföreventuellpåverkanpå förekommandeindividerinte
bedömspåverkadenlokalapopulationen.Dispensfrån fridlysningensöksi samband
medatt planenvinnerlagakraft.
Spillkråka(närahotad,NT) är en hackspettsomär knutentill störresammanhängande
partierav barrskog.Eventuellpåverkanpå lokal populationbedömssomosannolikmen
behöverutredasnärmarenär det finns ett bebyggelseförslag.
Stareärrödlistad(sårbar,VU)på grundav en minskandepopulationtill följd av
minskandetillgångpå lämpligahabitat.Eventuellpåverkanpå lokal populationbedöms
somosannolikmenbehöverutredasnärmarenär det finns ett bebyggelseförslag.
En preliminärbedömningbaseratpå vilka fågelartersomhar iakttagitsinom områdetär
att fåglarintepåverkaspå ett sådantsättatt de utlöserartskyddsförordningens
skyddsparagrafer.
Detta måstedockutredasvidarenär det finns ett planförslagatt ta
ställningtill.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-03, Dnr 2017-09452

Groddjur och fladdermöss
Inom ramenför inventeringenhittadesingalämpligalekplatserförgroddjurvarför ingen
fördjupadgroddjursinventering
bedömdesnödvändig.Vid inventeringenav fladdermöss
noteradessammanlagt
tre arter,nämligennordfladdermus,
dvärgpipistrelloch
vattenfladdermus.
Bådenordfladdermus
och dvärgpipistrellärvanligaartersom
förekommeri de flestamiljöerdär det finns tillgångtill föda,såväli naturmarksomi
urbanamiljöer.Utmedvattnetoch i strandskogarna
nordvästom värmeverketnoterades
vattenfladdermus
tämligenallmänt. Även vattenfladdermus
ären vanligart,denär dock
knutentill vattenmiljöer.

För att räknassomartrikafladdermuslokaler
bör somregelminst sexstyckenolika arter
registreras
i ett område(Ahlén2011).Det inventeradeområdetfår enligtdettaantagande
ansesvaramindreartrikt.
Åtgärderbördock vidtasför attsäkerställafortlevnadav områdetsfladdermusarter.
Blandaannatbör strandnäramiljöermedgamlaekaroch tallarsparas.Gallringoch
röjning av igenväxande
löv-blandskogsmiljöer
i sparadnaturmarkkangörasför att
underlättaför fladdermössatt sökaföda i området.Anpassningavgatu-och GCbelysningsomplacerasmot grönområden/sparad
naturär ocksåviktigt för att minska
påverkanpåfladdermöss.LED-lamporutankvicksilverkomponent,
medfärgerinom det
orange-röda
spektratär attföredraeftersomdet möjliggörför ljusskygga
fladdermusarter
att jagaävenutmedupplystaområden.Detta bedömsvarasärskiltviktigt utmed
strandområdena.
Naturvårdsintressantaoch värdefulla träd
Inom områdetfinns 141träd somklassassom särskiltskyddsvärda
ellerskyddsvärda.
27
av dessaklassassomsärskiltskyddsvärda(klass
1), varavnioekar, 15 tallaroch tre
silverpilar.Ekarnafinns i områdetscentraladelar,tallarnaåterfinnsfrämsti det norra
tallskogspartiet
mednågonförekomsti de centralahällmarkerna.
Silverpilarnaär
planteradelängsmedgatupartier.Av de skyddsvärdaträden
(klass2)dominerartallarna
(103stycken)mendet finns någraekar(5 stycken)ochandralövträd(6 stycken).
Skyddsvärda
tallarfinns spritt i allaområdetsgamla
tallskogar.
Områdets betydelseför ekologiska nätverk
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Områdetingåri bådeett kommunaltoch ettregionaltområdeför eklevandeinsekter.I
dagsläget
äreksambandetnorrutfrån detaljplaneområdetsvagtoch
behöverförstärkas.
Områdethyserettflertal mycketvärdefullaekarsomkanfungerasomen basför ett
framtidaförstärkteksamband
mot Görvälnkilen.Områdetharocksåett visstregionalt
värdeknutettill spridningav biologiskmångfaldibarrskogar.Områdetframståri den
regionalaanalysensomendel i det barrskognätverk
somlöper genomStockholmstad.
Eftersombarrskogenidetaljplaneområdets
norradel ärbegränsadtill sin storlekoch
genomsitt lägesannoliktär viktig somklivstenför spridningavbiologiskmångfald
knutentill barrskogärdet viktigt att bevaradennabarrskogsåintakt sommöjligt.

Dennanaturmiljöutredning
har tagitsfram somett underlagtill arbetetmeddetaljplan
för områdetrunt Hässelbyverket
i HässelbyStrand(Dnr 2017-09452,
fastighetenVassen
3 mf, figur 1). Måletmedutredningenär att beskrivaområdetsnaturmiljöoch
naturvärden,både
på landoch i vattnetnärmastland,samtdessbetydelsei stadens
habitatnätverkoch ekologisktsärskiltbetydelsefulla
områden(ESBO-områden).
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Utredningengrundarsigpå befintligtunderlagsmaterial
om områdets
naturförutsättningar
och värden,samtfältbesökunderapril,juni och september2018.
Utöver naturvärdesinventering
genomfördesen riktad fladdermusinventering
under
sommaren2018.
Detaljplanens
syfteär att prövaomfattning,placeringoch utformning
av bebyggelse
innehållande
bostäder,lokaleri bottenvåningar,
förskolor,parker,gator
och strandpromenad
på platsenför Hässelbyvärmeverkmedomnejd. Stadensinitiala
bedömningäratt områdetkommeratt kunnautvecklasmeduppskattningsvis
1000–
1500bostäder(Stockholm
stad2018a).

Områdetsomär aktuelltför detaljplanärmarkeratifigur 1. Naturinventeringenärgjord
enligtSIS-standard
SS199000:2014
i nivåmedel.Inventeringpå landgenomfördesinom
helaplanområdetoch inventeringi vattengjordestill ett djup avca 4 meteri hela
områdetssträckning.Värdenför friluftsliv/naturrekreationingårinte i inventeringen.
Detaljeradebeskrivningarav områdetsnatur(uppdelati såkallade”naturvärdesobjekt”)
samtlistor på funnaarterpresenteras
i bilaga1 och 2. I korthet kansägasatt
bedömningarav naturvärdeutgårdelsfrån fynd av artersomsignalerarolika värden,s.k.
naturvårdsarter
och delsfrån viktigaekologiskastrukturer,d.v.s.habitatellerfysiska

förutsättningarinom ett område.En detaljeradbeskrivningav hurinventeringoch
bedömningenligtstandarden
gårtill återfinnsi bilaga4.

Centralti metodikenenligtSISär bedömningav biotop-och artvärde(sefaktaruta)som
tillsammansgernaturvärdetpå naturvärdesbjektet.
Vid inventeringenav biotopvärden
kartladesförekomstav ekologisktvärdefullabiotoperoch strukturer,somtill exempel
förekomstav opåverkade
våtmarker,gamlaträd,gammalskog,död vedoch hålträd,
struktureroch processeri vattenmm. För att kartläggaartvärdetinventeras
förekomstav
rödlistadearteroch andranaturvårdsarter.
Särskildfokusladespå artgrupperna
kärlväxter,lavar,mossor,marksvampar,
vedsvampar,
samtkläckhålefter vedlevande
skalbaggar,
somär särskiltviktigai de ek-och tallmiljöersomförekommeri området.
Naturvärdenigrundavattenområden
är i hög gradkopplattill faktorersomär av
betydelseför fisk, fågeloch andraorganismer,till exempelbottensubstrat,
vegetation
ellerförekomstav habitatbildande
arter.Ävennaturvårdsarterav
fåglarnoteradesmen
någonriktad inventeringhar integenomförts.Utifråninventeringsresultatet
avgränsades
ett antalområdenmednaturvärden.En mer detaljeradbeskrivningav metodframgårav
bilaga4.
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Vatten
Fältbesöketgenomfördesden11 september2018.Vattenmiljöernas
biotop-och artvärde
undersöktes
från båt samtgenomsnorkling.Förutombiotop-och artvärdenbedömdes
områdetsnaturligheti form av struktureroch processersomhör hemmai denaktuella
naturtypen.
Vattenvegetation
provtogsmeden bottenkrattalängsstrandlinjenoch ut i vattnet.De
identifieradeobjektenundersöktes
ocksåvisuelltgenomsnorklingför att få en bättre
överblickav bottnarnaoch för att kunnahitta specifikaarteroch artersom inte fastnar
på krattan(pågrundav derasringastorlek).Genomkrattningoch snorklingundersöktes
ävenhur långtut och vid vilket djup vegetationväxte.Vattenvegetationen
växeri denså
kalladefotiskazonensomutgörsav denbottentill vilket tillräckligtsolljusnår för att
växterskakunnafotosyntetisera.
Den fotiskazonenanvändsenligtmetodikenför
naturvärdesinventering
somavgränsning
mellannaturtypernagrundsjö och djup sjö.
Därför har det ungefärligadjupetvid vilket vegetationen
upphöranväntstill attbegränsa
naturvärdesobjektens
utbredningmot objektpå djuparebotten.
Land
Inventeringpå landgenomfördesvid två tillfällen,i april respektivei juni 2018.Ett
kompletterande
besökinnepå Hässelbyverkets
områdegenomfördesi september2018.

Inventeringsområdet
är lokaliseratvästerom HässelbyStrandT-banestation,
Stockholm
stad.Områdetgränsartill Mälareni söderoch till Bruksvägen
i norr. Områdetbestårav
omväxlandeöppengräsmarkavparkkaraktärochskog.Skogenär av skiftandetyp där
vissaområdendominerasav tall och vissadominerasav ek.Områdetsskogarär gamla
och innehållerett stort antalgamlatallaroch ekar.Områdetär kuperat,meden
skogskaraktär
somskiftarfrånattvaraekdomineradpå sidoroch lågtliggandeterräng
och talldomineradpå höjderna.En störresammanhängande
hällmarkfinns inorradelen
av inventeringsområdet.
Områdetsjordarterbestårfrämstav ytligt bergoch tunna
täckenmoräni hällmarkspartier,
moränfylldadalgångarochglaciala/postglacialaleror
i
områdetslägreliggandedelar.Vissamindreområdenlängskyrkogården(öster
om
detaljplaneområdet)består
av sandellersandigamoräner.
De limniskamiljöernabestårav bådenaturligaoch påverkademiljöer.Den inventerade
sträckanär ca700meter.I dennorradelenfinns mernaturligaområdenmedbladvass
där bottensubstratet
dominerasav mjukbottenmedinslagav sandoch sten.Där finns
ocksåen badstrandoch en brygga.Centralti områdetärden mänskligapåverkan
påtaglig,blandannatfinns där Hässelbyvärmeverkoch
en mindresmåbåtshamn.
Småbåtshamnen
liggerinnanfören ca140meterlångbyggdpir. I densödradelenfinns
mer naturligaoch opåverkade
områdenmedsten,grusoch block.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-03, Dnr 2017-09452

Undersökningsområdet
liggerinom vattenförekomsten
Mälaren-Görväln
(EU_CD:
bedömsdenekologiskastatusensom
SE659147-160765I).de senastebedömningarna
God. Bedömningenbaseras
på kvalitetsfaktorerna
bottenfauna,växtplanktonoch
vattenkemi,liksomallmännaförhållanden.Den kemiskastatusenbedöms
som Uppnår
ej god (VISS2018).En sammanfattning
av statusklassningen
för vattenförekomsten
finns i tabell1.

Områdetär i Stockholmsstadsöversiktsplanutpekatsomett stadsutvecklingsområde
medmöjligheteratt kompletterabefintligstruktur.OmrådetlängsMälarenär utpekat
somett områdedär de ekologiskasambanden
föreslåsstärkas(Stockholmstad2018b).

Ingatidigareheltäckande
naturvärdesbedömningar
av områdetär genomförda.Området
ingickdocki Stockholmstadsinventeringavvärdefullaekmiljöer(Ekologigruppen
2007).

Ekologiskt särskilt betydelsefullaområden (ESBO)-Området liggermellan
Görvälnkilenoch Ekerökilen.Områdetliggeri en utpekadspridningszon(figur2).
mellankärnområdenoch områdenmedlivsmiljöerför skyddsvärda
arter.
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Habitatnätverk eklevandeinsekter–I detaljplaneområdetfinns
ett delområdeinom
Stockholmshabitatnätverkföreklevandeinsekter(figur 2). Detta delområdeligger
mellanandraförekomsterav miljöerför eklevandearter,i ettstörresvagt
sammanhängandeområdeför
eklevandeinsekter.Detaljplaneområdetett
antaljätteekar
och fungerardärförsom en viktig livsmiljöoch spridningskälla
förarter.
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Habitatnätverkgroddjur-Området ingårsomendel av Stockholmshabitatnätverk
för groddjur(figur 2).Spridningav groddjurgenomområdetansesenligtdenna
modelleringmöjlig.Inom områdetförekommeringadammar/småvatten
som anses
lämpligaför groddjur.Områdetinnehållerdockplatsersomkanvaralämpligaför
övervintringav groddjuri form av stenigabergspartieroch bergrum(figur3). Området
skullepotentielltkunnafungeraför spridningav groddjurmendet är i dagsläget
långt
mellanutpekadelivsmiljöer.Mälaren,medförekomstavfisk,äringen bra livsmiljöför
groddjur.Möjligenkanpaddoruppehållasigdär menannarsär predationav fisk starkt
begränsande.

Habitatnätverk barrskogsfåglar-Området ingårinte i stadenshabitatnätverkför
barrskogsfåglar.
Sedock styckeovan(regionalgrönstruktur)omområdetsbetydelseför
regionalspridningav barrskogsfåglar.
Skillnadeni resultatmellande bådanätverken
berorpå denunderliggande
modellenför hur nätverkenberäknas.
Regional grön infrastruktur –I Länsstyrelsen
i Stockholmslänsarbetemedatt ta fram
en regionalhandlingsplan
för grön infrastrukturidentifierades
medhjälpav GIS-analys
viktigaspridningsstråk
för arterknutnatill delsgammalbarr-och blandskog,delsarter
knutnatill äldreädellövträdoch ädellövskog(Ekologigruppen
2017).
Det aktuellaplanområdetliggeri kantenav ett regionalutpekatspridningsnätverkför
arterkoppladetill ekmiljöerochi enkorridor av barrskogsområden
identifieradesom
viktigaför spridningavbiologiskmångfaldöverMälaren.
I denregionalaanalysenav spridningsstråk
för arterknutnatill äldreädellövträdoch
ädellövskoglöperett spridningsstråk
längsmedMälarstranden
mellanGrimstaskogen
ochTempeludden/Riddersvik
sominnefattardelaravdetaljplaneområdet,
men
kopplingarnorrut mot ädellövskogen
kring Gåseborgoch Hummelmoraär svaga.Olika

typerav ekologiskaförstärkningarmedfokuspå ädellövträdskullekunnastärka
spridningssambanden
längsMälarstranden
och etableranyakopplingarnorrut mot
Görvälnkilen.
I det regionalanätverketav spridningsstråk
mellanbarr-och blandskogsområden
utgör
Mälarenen barriärför spridningmellande norraoch södradelarnaav länet,medett
mindreantal"klivstenar"övervattnetdär avståndenmellansträndernaär korta.
Detaljplaneområdet
är belägeti ett spridningsstråk
från Lovön via Hässelbyholme,och
vidarenorrut mot Görvälnkilen.Det spridningsstråkmellangamla
barr-och
blandskogområden
somlöpergenomdetaljplaneområdetär
ett av fåtalpassagermellan
Görvälnkilenoch Ekerökilen,och ett av fåsom liggerinom Stockholmstadsgränser.
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Sammantaget
visardessautredningaratt områdetingåri bådeett kommunaltoch ett
regionaltområdeför eklevandeinsekter.Idagslägetäreksambandetnorrutfrån
detaljplaneområdetsvagtochbehöver
förstärkas.Områdethyserett
flertalmycket
värdefullaekarsomkanfungerasom en basför ett framtidaförstärkteksamband
mot
Görvälnkilen.Områdetharocksåett visstregionaltvärdeknutettill spridningav
biologiskmångfaldibarrskogar.Områdetframståri denregionalaanalysensomendel i
det barrskognätverk
somlöpergenomStockholmstad.Eftersombarrskogeni
detaljplaneområdets
norradel ärbegränsadtill sin storlekoch genomsitt lägesannolikt
är viktig somklivstenför spridningavbiologiskmångfaldknutentill barrskogärdet
viktigt att bevaradennabarrskogsåintakt sommöjligt.

Områdethar inventeratsoch klassatsenligtSIS-standard
för naturinventering.
I bilaga2
redovisasrespektivedelområdes
naturvärdei detalj.Nedanpresenteras
huvuddragen
i
funnanaturvärden.Områdetsnaturvärdenenligtnaturvärdesinventeringen
fr amgårav
figur 5, och bestårsammanfattningsvis
av sjuområden
sombedömts
hahögtnaturvärde
(klass
2), tiomedpåtagligtnaturvä(klass
rde 3), varavfemvattenområdenoch
sjuområdenmed
visst
naturvärde(klass
4), varavtvåvattenområden.
Tydligaredefinitionerav vadrespektive
kategoriinnebärfinns i metodikeni bilaga4.
Land
De högstanaturvärdena
finns i inventeringsområdets
tallskogsmiljöer
och ekmarker.
Ekmiljöni område4 är en igenväxande
hagmarkmedett flertaljätteekarsomdelvisstår
i öppnamarkeroch delvisiområde medhassellundskaraktär.
Områdetklassassomen
trädkläddbetesmarkeftersomdet finns spårav en hävdgynnad
flora i vissadelar.De
gamlaekarnainomområdethar myckethögavärdenochpå dessahittades
blandannat
de rödlistadevedsvamparna
blektickaoch rutskinn,bådaindikatorerpå gamlaekmiljöer
medhögaekologiskavärden.Område7beståraven parkmiljömedgamlaekardär de
ekologiskavärdenaär knutnadirekt till förekomstenav gamlaträd.Femav områdena
medhöganaturvärden
är olikatyperav barrskogar.Fyraav dessaär hällmarkstallskogar
ellertallskogar(område2, 6, 13 och 17) och en är en barrblandskog
(område1) med
störreinslagav granän de övriga.Gemensamtför alladessaområdenär att de innehåller
gamlatallarmedförekomsterav talltickor(indikatorför gamlatallskogar,figur 4) och
spårav reliktbock(ocksåindikatorpå gamlatallar).Sammantaget
gerdet en bild av att
områdethar varit bevuxetmedtallarlängeoch har förutsättningarför att rymmaenhög
biodiversitetkopplattill barrskogar,medförekomsterav artersomhar specifika
ekologiskakrav.Fleraav dessaområdengränsardessutomtillvarandra(område
1-3)och
bildaren gemensam,
sammanhängande
barrmiljöi områdetsnorradel.Områdenmed
höganaturvärdenbör bevarassomsammanhängande
områdeneftersomvärdenaär
knutnatill miljöersomutvecklatsöver långtid. Dessaområdenfungerarsomhabitat
och spridningsområden
för arterknutnatill gamlaträd.
Vatten
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Ingaobjekt medhöganaturvärdenidentifierades
i vattenmiljöerna.
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Land
Tre områdenmedblandskogellerbarrblandskog
(område3 barrblandskog,
område8
blandskog,område11 blandskog)har bedömtsha påtagligavärden.Områdenahar en
likartadstrukturmeden del gamlaträd och en del träd av medelålder.
Alla har ett visst
inslagav arteroch död vedsomindikeraratt de har en vissskogligkontinuitet.Dessa
områdenkaninom en tidsperiodpå 20-30år utvecklastill miljöermedhögaekologiska
värdenförutsattatt de skötspå rätt sätt.I område11 finns ett flertal störreekari brynet
somvättermot gräsmattan
norr om området.Område9 är en skogsremsa
längs
strandenmedinslagav gamlaklibbalaroch en relativtnaturligstrandsträckning(figur
6).
Områdetsstränder
rymmerett flertal olikalivsmiljöer,vilketgerförutsättningarför höga
naturvärden.
Område15 är en hällmed soligabrynochvissainslagav örter knutnatill torra
hällmarker,exempelvisängshavre,
liksomen naturligstrandkantsomgerförutsättningar
för stor biologiskmångfald.
Vatten
Femområdenbedömdesha påtagligtnaturvärde(objektV2ochV3 liksomV5,V6och
V7). Bedömningengrundarsig på objektenshögagradavnaturlighetmedlågmänsklig
påverkan.De struktureroch processersom naturligtskafinnasi denaktuellanaturtypen
fannstill vissdel.Dock utgörsobjektV5 av en del av småbåtshamnen.
Bedömningen
där är att områdetär grunt meden hel del arterav vattenväxtervarav
några
naturvårdsarter.
Objekt V2 utgörsav bladvassdominerad
miljömed ålnate.Objekt 3
utgörsav naturtypendjup sjö medmjukbotten.Objekt V6 och V7 bestårav sten,grus
och block somskaparen heterogenmiljö,vilket utgörhabitatför mångavattenlevande
organismer.
Land
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Områdenmedvisstnaturvärde(klass4) har oftastenstakakvaliteter
somgör att de
bedömsha högrenaturvärdeän omgivandelandskap.Område5, 14 och 16 är
parkområdenmedinslagav blommandebuskaroch bryn,äldrelövträdoch visstinslag
av liggandedöd ved.Område10 ären poppelallédär trädenkanfungerasomlivsmiljö
för fåglar,insekteroch vedsvampar.
Område12 är ett bryn som dominerasav
blommandeoch bärandebuskaroch yngrelövträd.

Vatten
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Två objektmedvisstnaturvärdeidentifierades
i området.Objektenär påverkade
av
mänskligaktivitetochhar lågnaturlighet(figur7). Objekt V1 angränsar
till en befintlig
badplats.I objektetfinnsenbryggaoch bottensubstratet
dominerasav sedimentoch
sand.Objekt 4 utgörsavblandannatHässelbyvärmeverkochen anlagdpir. Storadelar
av objektetär utfyllt medutfyllnadsmassor
och delarär fördjupadegenommuddring.I
objektetfinns ävenensmåbåtshamn.
Vattenvegetationen
är sparsamiområdet.

I områdetharett flertalnaturvårdsarter
påträffats.Med naturvårdsarter
avsesfridlysta
arter,rödlistadearter,typiskaarter(enligtNatura2000-systemet),
ansvarsarteroch
signalarter.
Naturvårdsarter
innefattarävende artersomi artskyddsförordningen
förtecknatsmedsärskildaprefix om bevarande,
somn, N ellerB. En klar majoritetav
påträffadenaturvårdsarter
är knutnatill områdenmedgammalek-och tallskog.I tabell
2,3och4nedan listasnaturvårdsarter
somvid inventeringenåterfunnitspå landelleri
vattenellersomharobserveratsi andrasammanhang
och harrapporteratstill
Artportalen.Samtliganaturvårdsartersom
är kändafrån områdetfinnslistadei bilaga1
och3(fladdermöss).
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Förutomde artersomobserverats
är det ocksåtroligt att bådegäddaoch gös
förekommerinom inventeringsområdet.
Bådaarternaär typiskaarterför naturtypen
Naturligtnäringsrikasjöar(3150)ochfångasvanligtvisvid provfiskeellerfritidsfiskei
Lambarfjärden.

Vid inventeringhittadestrearter somär skyddade.Blåsippasomär fridlyst enligt8§
artskyddsförordning
samtstareoch spillkråkasomär skyddadeenligt4§
artskyddsförordning.
Blåsippa,Anemone
hepaticahittades
i tre av naturvärdesobjekten.
Blåsippahar en stor
populationiStockholmstadvarföreventuellpåverkanpåförekommandeindividerinte
bedömspåverkavarkendenlokalapopulationen.Dispensfrån fridlysningsöksi
sambandmedatt planenvinnerlagakraft.
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Spillkråka, Dryocopus
martius
(närahotad,NT) är en hackspettsomärknuten till större
sammanhängande
partierav barrskog.Varjepar utnyttjar400–1 000ha skogberoende
på skogenskvalitet.Den häckari hålträdoch leverav insektersomdenhittar i murken
ved.Spillkråkanär en bra signalartför sammanhängande
skogsbestånd
och har inom
områdetlämpligaboplatser(hålträd)samtgodamöjligheterför födosök(död ved).Hack
noteradespå ett träd i område6.
Stare,Sturnus
vulgarisärrödlistad
på grundav en minskandepopulationtill följd av
minskandetillgångpå lämpligahabitat.Arten observerades
födosökai område13.Staren
har en stor populationi Stockholmstadoch häckarföreträdesvisi hålträd.Eventuell
påverkanpå lokal populationbedömssomosannolikmenbehöverutredasnärmarenär
det finns ett bebyggelseförslag.
bedömsminskasomen följd av minskademiljöerför föda
Sävsparv,Emberiza
schoeniclus,
vintertid,menocksåpå grundavatt mångasmåbiotoperförsvinneri landskapet.
I
Stockholmstadrapporterasårligenin mellan60-100observationer(2005-).
Eventuell
påverkanpå lokal populationbedömssomosannolikmenbehöverutredasnärmarenär
det finns ett bebyggelseförslag.
Övriga naturvårdsarterfåglar
Ytterligare8 naturvårdsarterav
fåglar(tabell3) har rapporteratsin i Artportalen
(Artportalen2018).Flertaletav dessafågelarterhar sträcktförbi och har inte
nödvändigtvisobserverats
i självadetaljplaneområdet(gråtrut,
sädgås,
brunand,svärta,
havsörn,tretåigmåsoch skräntärna)ochbedömsinte påverkasav en utbyggnadi
landområdet.

Samtligavildafåglaromfattasav artskyddsförordningen
mensärskiltfokusskanormalt
läggspå arterupptagnai förordningensbilagor(fågeldirektivets
arter)och rödlistade
arter.I dettafall är det främstpåverkanpå spillkråkaoch staresombehöverbeaktasvad
gällerlandmiljön.I områdetfinns ett mindreområdemedbladvasssomutgör livsmiljöer
för sävsparvsombehöverbeaktas,särskiltom åtgärderplanerasi vassbältet
nordvästom
Hässelbyverket.
Groddjur, kräldjur och fladdermöss
Inom ramenför projektethittadesingalämpligalekplatserför groddjurvarföringen
fördjupadgroddjursinventering
bedömdesnödvändig.Däremotbedömdesområdet
lämpligtför fladdermössoch en fördjupadinventeringav fladdermössgenomfördes
undersommaren2018(sebilaga3för fullständigrapport).
Vid inventeringenav fladdermössnoterades
sammanlagt
tre arter.Nordfladdermus
(Eptesicus
nilssonii),
dvärgpipistrell(Pipistrellus
pygmaeus)och
vattenfladdermus
(Myotis
daubentonii)observerades.Nordfladdermus
var denvanligasteartenbådevid den
manuellainventeringenochfrån inspelningari autoboxarna.
Dvärgpipistrellvar också
vanligtförekommandei de bådainventeringsmetoderna
inom helaområdet.Både
nordfladdermus
och dvärgpipistrellär vanligaartersomförekommeri de flestamiljöer
därdet finns tillgångtill föda,såväli naturmarksomi urbanamiljöer.Utmedvattnetoch
i strandskogarna
nordvästom värmeverketnoteradesvattenfladdermus
tämligenallmänt.
Arten jagarsannoliktutmedstoraområdenutmedMälarensstränder
Nordfladdermusjagarfrämsti skymningenochi gryningenoch synsofta undergatlyktor
på sensommaren.
Arten jagarhuvudsakligen
ganskahögt upp i luften.Påsommaren
hållerdenoftatill undertegelpannorellerpå vindar.
Dvärgpipistrellär mycketvanligoch ansesvarastaddi ökning.Arten förekommerfrån
Skånetill Dalälvenoch Gästriklandskustområde.Dvärgpipistrellförekommerien rad
olika miljöer,kulturlandskap,
stadsnära
parkeroch olika typerav skog.
Vattenfladdermus
är en av Sveriges
vanligastefladdermusarter.
Arten sökervanligen
föda över vattenytormenperiodvisjagardenäveni skog,och då gärnai gläntor.
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För atträknassomartrikafladdermuslokaler
bör somregelminstsexolikaarter
registreras
i ett område(Ahlén2011).Det inventeradeområdetfårenligt dettaantagande
ansesvaramindreartrikt.

Nedanstående
arterär funnainom inventeringsområdeteller
inrapporterade
till
Artportalen.
Blekticka, Haploporus
tuberculosus(NT)
är en vedlevande
svampsom växerpå ek,oftast
på undersidanav nyligendödagrenar.Artensignaleraren långkontinuitetmedgammal
ek.I områdenmedblektickaförekommerofta fleraovanligaellerrödlistadearter.Träd
medblektickabör klassassomskyddsvärda.
Reliktbock, Nothorhina
muricata(NT)är en skalbaggsart
av familjenlånghorningarsom
är helt knutentill solbelystatallarmeden ålderöver 150år. Avverkningav senvuxna
tallarär störstahotet mot arten.Dennamissgynnade
art är liksomtalltickanganskaväl
spriddinomStockholmsområdet
menär i övrigaSverigeovanlig.Reliktbockenär således
en ansvarsart
för Mälarregionen.
RutskinnRutskinn Xylobolus
frustulatus(NT)
är ett exempelpåen skyddsvärdoch
rödlistadsvampknutentill död vedav ek.Den börjaroftaväxapånakenvedoch döda
grenarpålevandeträd menfortsättersedantillväxtenpådenliggandedödaveden.Arten
indikerarvärdefullaekmiljöeroch ärenligt Artportalenendastnoteradfem gångeri
Stockholmsstad.

Tallticka, Phellinus
pini(NT) är knutentill gamlatallarochlång kontinuitetav
skogsmiljöer.Den förekommerpå gamla,gärnasolbelystaträd.Fruktkropparvisarsig
först på tallarsomär 100–150årelleräldre.Talltickankanvaratämligenallmänpå en
platsmentotalpopulationen
bedömsha minskatoch bedömsfortsattkommaatt minska
på grundavkortareomloppstideri skogsbruketoch att gamlatallaroch tallskogar
avverkas.Talltickaförekommerpåenstakaträd i område1, 2, 3, 6, 7, 13,17.
Skeppsvarvsfluga,Lymexylon
navale(NT)är enskalbagge
knutentilläldreekar. Man
hittar gnagenpå barklöshårdved,ofta på grövreekar.Arten är en bra indikatorpå
riktigt värdefullaekmiljöeroch manhittar ofta mångaandrarödlistadeinsekterdär den
finns. Arten är en såkalladnyckelart,då ett flertalstarkthotadeskalbaggsarter
leveri
artenslarvgångar.
Arten hittadesi en skyddsvärdek i område6.
Vintertagging (Irpicodon
pendulus)
(NT) Vintertaggingväxerpå nyligendöd tallved,
antingenpå levandeellerdödaträd.Angripnaträd är oftastöver 250år gamlaocharten
indikerarområdenmedhöganaturvärden.
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Utöver dessarödlistadearterhittades8 naturvårdsarterdär de flestaindikerarvissaeller
högaekologiskavärdenför skog.Enart (ängshavre)
indikerarvärdefullaängs-och
betesmarker.
Informationom var arternahittadesfinns i bilaga1.

Särskiltskyddsvärda
träd är viktigaför att upprätthållalandskapets
ekologiskafunktion
och detbör finnaskontinuerligtillgångav dessaföratt kunnaupprätthållaen hög
biologiskmångfald.Eninventering
av skyddsvärda
trädhar genomförtsinom ramenför
arbetetmeddetaljplanen,
för att geenbild av var gamlaochpå annatsättekologiskt
värdefullaträd finns inom planområdet.De skyddsvärda
och särskiltskyddsvärda
träden
bör särskiltbeaktasvid fortsattarbetemedplanläggninginomutredningsområdet(se
figur 9och 10för kartoröver inmättaträd).En fullständigförteckningöver skyddsvärda
träd finns i bilaga1 ochsomgeografisktskiktsom levererasseparat.Skyddsvärda
och
särskiltskyddsvärda
träd har bedömtsenligtEkologigruppens
metodikför inventering
av skyddsvärda
träd(2018).MetodikenföljerNaturvårdsverkets
definitionför särskilt
skyddsvärda
träd(sefaktarutanedan),menär kompletterade
medandraklasserav träd
somär viktigaför ekologiskfunktion(klass2 och 3). Trädenspositionharmättsin av
Stockholmsstad.Inom dettaprojektharendastträd somuppfyllerkvalitetskraven
för
skyddsvärdaeller
särskiltskyddsvärda
trädmättsin(klass2 och 1 respektive).Inom

utredningsområdet
förekommerocksåettstort antalträd somenligtEkologigruppens
metodikutgör såkalladevärdefullaträd (klass3), särskiltav ek och tall. Dessaträdär på
vägatt bli gamla,och bedömsha mycketgod potentialom de tillåtsståkvar iområdet.
Träd i klass1 och 2 bör prioriterasi planarbetet,mende i klass3 kansägasutgöra
ersättningsträd
till de gamlaoch mycketgamlaträden,och måsteocksålämnaskvar i
områdensomexploateras
för att naturvårdsintressanta
träd skafinnaskvaräveni
framtiden.Vihar inte mätt in träd inom inhägnadeområdenkring Hässelbyverket(se
figur9och 10).Naturmiljöernainom inhägnatområdeär till stor del stördaav industriell
verksamhet,
ellerhar avverkatsnär verkethar byggtsellerbyggtsut. Vi har på avstånd
bedömtträdeninom områdetoch har inte kunnatsenågraträd somskulleklassatssom
skyddsvärda.
Detta skulledockbehövabekräftasmedett besökinnanförinhägnat
område.
Inom områdetfinns 141träd somklassassomsärskiltskyddsvärda
ellerskyddsvärda
(figur 9och 10,klassade
enligtEkologigruppens
metodför ekologiskvärderingavträd).
27 av dessaklassassomsärskiltskyddsvärda(klass
1), varavnioekar, 15 tallaroch tre
silverpilar.Ekarnasomfinns i områdetscentraladelarärmycketgamlaochspärrgreniga
i sin karaktär,vilket antyderatt dehar ståtti mer öppnaskogspartier
tidigare.Tallarna,
somocksåär mycketgamla,återfinnsfrämsti det norratallskogspartiet
mednågon
förekomsti de centralahällmarkerna.
Silverpilarnaär planteradelängsmedgatupartier
och har klassatssomsärskiltskyddsvärda
på grundav sin storlek.Silverpilarnahar ett
lågtnaturvärderelativtekarnaoch tallarna.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-03, Dnr 2017-09452

Av de skyddsvärdaträden
(klass2)dominerartallarna(103stycken)mendet finns några
ekar(5 stycken)ochtriviallöv(6 stycken).Skyddsvärda
tallarfinns spritt i allaområdets
gamlatallskogar.
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Områdetsnaturvärdenär främstknutnatill miljöermedgammalskog/gamlaträd.
Områdetsekskogarbedömsvaraviktigaknutpunkteri stadensekologiskanätverkför
eklevandearter.

Ekmiljöermedgamlaträdär känsligaför avverkning,eftersomdet
tar väldigtlångtid
(flerahundraår) att återfålikandevärden.Därför bör dessamiljöerinte exploateras
så
attpotentielltoersättligavärdendärmedförstörs.För Vassen3mfgäller detta
framföralltområdetrunt utpekadejätteträd
och ekarlängsmedvattnet.Signalartersom
blektickaoch rutskinn,somhittadesvid inventering,finns inom områdenmedäldre
skog,somidagär starktbegränsade
i sin utbredningi Sverige.Trädenpå platsenhar
dockståtti ettmer öppetlandskaptidigareoch har därför utvecklatvärdenoch
förekomsterav rödlistadeartersomär knutnatill ljusöppnamiljöer.Detta innebäratt de
ekologiskavärdenaknutnatill platsensekarocksåärkänsligaför beskuggning.
Gamla,spärrgrenigaekar
är känsligaför bebyggelse
intillträden om bebyggelsen
skuggardessa.
Arter somspridersigtill och från gamlaekarkräveren vissfri ytaframför ekarna.Det
kangällabådefladdermössellereklevandeinsektersombehöverkunnaflygatill och
frånekarna.
Gamlaträd och ersättningsträd
till dessamåstefinnaskontinuerligtinom områdenaför
att värdenaskakunnafinnaskvaröver tid.
Trädensrotsystem
kanocksåskadasav bebyggelse
ellergrävarbeten
intill träden.
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Inom utredningsområdet
finns fleramiljöermedäldrebarrträd.Barrträdsmiljöer
är
generelltkänsliga
för avverkning.Rödlistadesignalartersomtalltickafinns inom
områdensomidagär begränsade
i sin storlek.Inom fleraav objektenär förekomstenav
gammaltall riklig och vissatallari utredningsområdet
skulleklassassomsärskilt
skyddsvärda
(enligtNaturvårdsverket
2004).Enstakaartermedhögt ellermyckethögt
signalvärde
koppladetill värdefullatallarhar ocksåpåträffatsinom utredningsområdet.
Vid exploateringärdet avstor vikt att behållakontinuitetav träd i olika åldrarsamt
behållayngreträd somtillåtsatt bli gamlapå sikt för att säkerställa
bevarandeav
naturvärdeni området.
Efter att områdenahar exploaterats
finns hot för de kvarvarande,
lämnademiljöerna.Ett
högrebesökstryckfrån boendei områdetkankommaatt ledatill slitagepå ytligarötter
somkankommaatt skadaträd.Även nyrekryteringav träd kanhämmasav ett ökat
tramp/besökstrycki området.
Gamla,solbelystatallarär känsligaförbebyggelse
intill trädenom bebyggelsen
skuggar
dessa.
Gamlaträd och ersättningsträdtilldessamåste
finnaskontinuerligtinom områdenaför
att värdenaskakunnafinnaskvar.
Tallarsrotsystemkanocksåskadasav bebyggelse
somanläggsintill träden.Tallarhar
ofta ytligarotsystemsom sträckersig långtut från trädet.

Inom inventeringsområdet
tycksfladdermössen
framför allt föredrade strandnära
miljöernaoch de glesarelöv-och blandskogarna,
dessutomjagarde ofta utmed
brynmiljöernaiområdet.De strukturersombedömsvaraav särskiltvärdeför
fladdermössen
i inventeringsområdet
är tillgångentill vatten,glesalöv-och blandskogar
och tillgångentill gamlaträd.Vattenmiljönär viktig då detsom regelfinns mycket
insekterdärvilket är fladdermössens
föda.Andraviktigajaktmarkerär de glesa
skogsmiljöerna,
särskiltde sominte utgörsav klipptagräsytor.De gamlaekarnaoch
tallarnamedhåligheterär viktigadagsvisten
för fladdermössoch dessautgör en del av
livsmiljöoch är därmedskyddadeenligtartskyddsförordningen
4§,
fladdermössens
punkt 4. Ävengamlaträd somi nulägetsaknarhåligheterär viktigaför att upprätthålla
en kontinuerligekologiskfunktion medavseende
på fladdermössens
viloplatser.
Fladdermössen
rör sigsannoliktöver störreområden,särskiltutmedMälarensstränder
och dessastrandnäramiljöermedäldreochgamlaträd är mycketviktigaför att
fladdermössen
äveni framtidenskahitta lämpliga,jaktmarkeroch vilo-/koloniplatser.
Fladdermusarter
somundvikerbelysning,till exempelvattenfladdermus,
kani områden
medmycketupplystadelarmissgynnas
starktgenomatt insekterdrastill ljus vilket gör
att det blir färreinsekteri de mörkarepartierna.Belysningens
påverkanpå nattlevande
arterär relativtväl undersöktoch på längresiktkanävenljuståligaartersomleverav
insektermissgynnas.
Detta genomatt insektersomdistraheras
av belysningnattetidofta
inte hinnerhitta skyddför dagen.De sitterdå iställetoskyddade
underderasdagvilaoch
blir lättabytenför blandannatfåglar,vilket på sikt kanledatill att de minskari antal.
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Punktlistamedskyddsåtgärder
•

Sparagamlaträd,särskiltutmedstrandenoch i områdetmedsärskilt
skyddsvärda
träd (sefigur 11 nedan).

•

Håll en zon fri från bebyggelse,
gärna30m ut från skyddsvärda
träd (sefigur 11
nedan).

•

Skapaett varieratbusk-ochträdskiktmedflikiga bryn.

•

Gräsmarkerbör tillåtasblommavilket gynnarinsektsförekomsterna
i området,
vilket i sin tur gynnarfladdermössen.

•

Skapainslagav stråk/ansamlingar
medbuskarpå storaöppnagräsytorvilket
gynnarmångafladdermössdådet drar till siginsekteroch kanskapavindstilla
platserdit insektersökersigvid blåsigväderlek.

•

Gallringoch röjning av igenväxande
löv-och blandskogsmiljöer
i sparad
naturmarkkangörasför att underlättaför fladdermössatt sökaföda i området.

•

Skapaholkaroch andrahålighetersomefterliknarde naturligtförekommande
håligheteroch gömmorsomtasbort. Urgallringav tätareskogspartiersom
sparasinom områdetför att möjliggöraför fladdermössen
att jagai området.

•

i
Anpassningkangörasavbelysninglängsgatoroch gång-/cykelvägarplaceras
och i anslutningtillgrönområden/sparadnatur.LED-lamporutan
kvicksilverkomponent,
medfärgerinom det orange-röda
spektratär att föredra.
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Idagärstoradelarav vattenmiljönpåverkad,
framförallti de centraladelarnaav området.
Här finns Hässelbys
värmeverksomgränsardirekt till vattenmiljöerna.
I direkt närhet
och straxsöderoch norr om verkethar fördjupningoch muddringskett.Straxsöderom
värmeverketfinns ävenen småbåtshamn.
Söderom småbåtshamnen
finns områdendär
naturlighetenärmyckethögre.Här finns block,sten,grusoch sandsomskaparlämpliga
miljöerför fisk och bottenfauna.Underinventeringennoteradesen del bottenfauna.
Blandannatnoterades
nattsländorinomgruppenLimnephilidae,vilka byggersmåhusav
sten.Även nattsländan
Hydropsyche
siltalainoterades
i storaantal.Arten byggersmå
fångstnätvilket kanpåverkasnegativtvid fysiskpåverkan.Arten är inte hotadmen
indikeraratt miljön ärlämpligävenför andrabottenfaunaarter.
I densödradelensågs
ävenabborrar,enart somföredrarmiljöermedblock och sten.I dennorradelenfinns
ett vassbälte
somutgör livsmiljöerför bådefisk, fågeloch bottenfauna.Bältetärlitet och
bedömningenäratt det inte utgör någonlämpliglekmiljöför fisk (gårdockinte att
uteslutaatt karpfiskkanleka),mendäremotsomtillfälligafödosökslokalerochsom
skydd.I och medatt områdetredanär påverkatavmänskligaktivitetbörvassbältet
lämnasorört.
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Arter som underhistorisktidinteförekommitnaturligt i Sverigekallas
för främmande
arter.De har förts hit genomnågonform av mänsklighjälp.Om en främmandeart
hotar denbiologiskamångfaldenkallasdenför invasiv.Enligt SIS-standarden
för
inventeringav naturvärdenskafrämmandearterinte räknasin i artrikedomeneftersom
de inte bidrartill denbiologiskamångfaldenutanmissgynnar
den.För att skyddamiljön
och samhälletmot utbredningenoch skadornaav invasivafrämmandearterfinns sedan
1 januari2015EU-förordning(1143/2014)om förebyggande
och hanteringav
introduktionoch spridningav invasivafrämmandearter.Förordningenmedföratt det är
förbjudetatt importera,sälja,odla,föda upp,transportera,använda,bytaellerhålla
levandeexemplarav de artersomfinns medi dens.k.unionsförteckningen
över invasiva
främmandearter.I nulägetfinns 48 arterpå förteckningen.
Vattenpest/smal vattenpest(Elodea
canadensis/nutalii).
Bådaarternaär främmandei
Sverigeoch potentielltinvasiva,menbarasmalvattenpestfinns medpå
unionsförteckningen.
Arternaväxeri sjöar,dammaroch andralugnavattenoch trivs när
det finns högahalterav näring.Bådaarternabildartätabeståndsomhindrarsolljusatt
tränganer och kanpå såsättbegränsa
förekomstenav inhemskaarterav växter.
Vattenpestkanha positiveffekt för exempelvisbetandesjöfågeloch fiskyngel,men
ocksåtahabitatför kräftor ochfiski anspråk.Arternakanocksåbidratill övergödning
och tätabeståndav smalvattenpestkanställatill problemför båttrafik,fiskeoch
rekreationoch ävenpåverkavattenflödeni mindrevattendrag.Vattenpesthittadesi
objekt1,2 och 4.
Vilken påverkanvattenpesten
har idagpå områdetär svårtatt vetamenartenkanvid
storabeståndkonkurrerautinhemskavattenväxterochförändralivsmiljöerför
bottenlevandedjurnegativt.Bedömningennär det gällerdenaktuellasträckanär att
arternainte bedömspåverkaområdetsåpassnegativtatt det sänkernaturvärdeti
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dagsläget.
Det finns en risk att artenblir såpassdominantattdenpåverkarden
inhemskafloran och faunanoch sänkerdå naturvärdet.Vid bryggorellervid särskilt
värdefullamiljöerkanmantillfälligt ta bort vattenpesten.
Men för att det skafå en
bestående
effekt måstemanrensakontinuerligt(fleragångerper år).Vid rensningav
vattenpestmåstemanvaramycketförsiktigtoch noggrantsertill att maninte sprider
artenvidaredå denendastbehöversmåfragmentför att bildaen ny planta.Vid rensning
måstemankontaktalänsstyrelsen.

Nedanpresenteras
förhållningssätt
kring hurexploateringenkananpassas
för att
ekologiskavärden
och förutsättningarför ekosystemtjänsterså
långtmöjligt kanbevaras.
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Bebyggelse
bör placerassåatt sammanhängande
ytor av ek-och barrskogkanlämnas
kvarför att bevaraområdetsekologiskafunktion.Den kvarvarande
sammanhängande
skogenbör ocksåha en starkekologiskkopplingtill övrigaskogari närområdet.Dessa
områdenharmångagamlaträd,främstekaroch tallar,och rödlistadearterkoppladetill
miljöerna.Dessanaturvärdenkaninteersättasinomrimlig tidsrymdutanbörutvecklas
medförsiktighetsåatt värdenakanbevarasför framtiden.Det är viktigt att det fortsatt
finns en blandningav gamlaoch ungaträd,samtbådeståendeoch liggandedöd ved.
Eventuellutvecklinginom dessaområdenbörgörasmedstor försiktighet.Husenbör
terränganpassas
medrespektföromgivningen.Värdefullaträd och strukturerbör
markeras,mätasin och skyddasunderbyggtid.Vite för skadorpå värdefullaträdbör
börinte läggasinom värdefullanaturmarker.I
preciseras.
Etableringsområden
detaljplanenbör marklovgällaför trädfällninginom kvartersmark.Naturvärden
i
kvarvarande
skogbör utvecklasmednaturvårdsinriktad
skötsel.Värdefullaområdeni
vattenmiljöerbör varakvar.I södradelenav området(objektV6 och V7)finns områden
medsten,grusoch sandsombör skyddasfrån exploatering.
Sammagällervassbältet
i
dennorradelen(objektV2). Vassenutgör viktigastruktureri ett annars
vegetationsfattigt
område.
Detaljplanenkommeratt innebäraatt naturmarktasi anspråk,vilket minskarutrymmet
förområdetsbiologiskamångfald.Generaliseratkan
mansägaattområdensomhar
naturvärdenav de lägreklasserna
(NVI klass4 och eventuellt3), lättarekanåterskapas
inom/utanförområdet.Befintligavärdefullaoch grovaträdsomfinns inom området
kanutgörabasför dennya/tillkommandegrönstruktureni området.Genommedveten
gestaltningav kvartersmarkoch allmänplatsmark,kanpåverkanminskasoch i vissmån
kompenseras.
För att minskapåverkanpå denbiologiskamångfaldenbörgestaltning
av
husoch offentligarumge förutsättningarför bevarande
av ochtillhandahållande
av nya
naturvärdeniområdet.Detta kantill exempelskegenomgrönabiotoptak,utformning
av gårdarmedbiotopträdgårdar,
samtsmåmiljöerför insekterochgroddjuristödmurar,
lekmaterialochandralandskapselement.
Grönatak och väggarär ett värdefullt
komplement,menkaninte ersättanatur-ellerparkmarki marknivå.
Vid val av växtersomersätternedtagenvegetationoch för nyaplanteringsytor,
bör
biologiskaaspektersomblomning(ej fylldablommor)och bär varaviktiga,samtatt
växtvalettill störstadelenskallvaraanpassat
till de artersomnaturligtfinns på platsen.
Kompensationför eventuelltförloradenaturmiljöerbör fokuserapå attstärkaekmiljöer
och möjlighetertillspridningför eklevandearter.I andrahandkanandranaturtyper
återskapas.
Exempelpå åtgärderäratt anlägganyaekmiljöeri närområdettillexempeli
form av attplanterasolitäraekarmellanbebyggelse
elleratt avsättastörreområdenför
att anlägganyaekmiljöer.Dessabör då placerasi viktigastråkdär de kanstärkaframtida
spridningav arterkoppladetill ek.Exempelpå viktigastråki närhetenpekasut i
rapporten”StockholmsstadsEkodatabas,uppdatering
och komplettering”
(Greensway/Stockholm
stad2018).Andraviktigaåtgärderär att ta fram en skötselplan
för ek-och tallskogsmiljöeridet aktuellaESBO-området.
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Påverkanpåarter som omfattas av artskyddsförordningen.I fortsattarbetemåste
påverkanpåartersomomfattasav artskyddsförordningen
utredas.Det görsbästgenom
att arbetaparallelltmedatt ta fram planenoch bedömaeffekterpå
artskyddsförordningsarter.
Det gällerfladdermössochrödlistadefåglarocheventuella
arterkoppladetill de skyddsvärdaträden.
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Områdethar inventeratsenligtEkologigruppens
metodikförNaturvärdesbedömning
enligtSIS-standard
SS199000:2014
i nivå medel.En fullständigbeskrivningav
metodikenfinns i bilaga4. Innanfältbesökgenomfördes
inhämtadeskunskapom
områdetsbiologiskavärdenoch en flygbildstolkningav naturvärdesobjekt
utfördes.
Områdetbesöktesi aprilrespektivejuli2018 av Tim SchnoorochJohanAllmér.
Vattenmiljöernaundersöktes
den11 septemberav vattenekologFredrikEngdahl.
Befintligkunskapom områdetbiologiskavärdenhar eftersöktsi följandedatabaser
och
litteratur:
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Artportalen–sökningmedpolygoninom området,allaartgrupper,period1980–2017
Uttagur observationsdatabasen,
SLU
Skogsdataportalen
Stockholmstadsdataportal–habitatnätverk,
ESBO-områden.
Sökninghar ävengenomförtspå dataför områdeti Länsstyrelsernas
GIS tjänster
(www.gis.lst.se)
Jordartskartan
Databasför provfiskei sjöar(NORS)
VISS(Vatteninformationssystem
Sverige(www.viss.lst.se)

Områdetbesöktesunderknappttvådagardåförekomsterav kryptogamer(mossor,
lavar,svampar),förekomster
av fåglar,samtfysiskastrukturersomförekomsterav död
vedoch skyddsvärda
trädinventerades.
I inventeringenhar dockinteårstidsbundna
värdensomvissafågelarterochförekomsterav storsvamparkunnat
bedömas.Trots
dettaansesbeskrivnavärdenvaratillräckligaför en tillräckligtsäkerbedömaområdets
naturvärden.Förekomstenav struktureroch signalartergeren god indikationpå var
områdetsvärdenfinns. En del områdenhar mindreutbredningän 0,1hektarvarför en
mer detaljeradundersökningav områdetskullekunnageen högreupplösningi var de
högstanaturvärdena
finns.En störreupplösningkanvaranödvändigtom bebyggelse
planerasi områdensom av dennainventeringhar klassificerats
innehållahöga
naturvärden.

I tabell1 nedanlistasde naturvårdsarter
somutredningenhittat inom området.
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Namn

Artgrupp

Forekomst

Abundans

Indikatorvarde

Rodlista

Kalla

Rodlistad art

Nara hotad (NT)

Ekologigruppen

H6gt

Signalart skog, tidigare rodlistad art

Ingen

Ekologigruppen

Enstaka

Mycket hogt

Typisk art (9160, 9190), rodlistad art

Nara hotad (NT)

Ekologigruppen

Objekt: 1, 13

Enstaka, Flera

Hiigt

Typisk art (9060), signalart skog,
naturvardesindikator

Ingen

Ekologigruppen

Storsvampar

Objekt: 4

Enstaka

Hiigt

Signalart skog, naturvardesindikator

Ingen

Ekologigruppen

Rutskinn (Xylobolus
frustulatus)

Storsvampar

Objekt: 4

Enstaka

Mycket hogt

Typisk art (9020, 9160, 9190), rodlistad
art

Nara hotad (NT)

Ekologigruppen

Tallticka (Phellinus
pini)

Storsvampar

Objekt: 1, 13,
17, 2, 3, 6, 7

Ett stort antal,
Enstaka

Mycket hogt

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

Nara hotad (NT)

Ekologigruppen

Vintertagging
(lrpicodon pendulus)

Storsvampar

Objekt: 13

Enstaka

Mycket hogt

Rodlistad art, skogsstyrelsen signalart

Nara hotad (NT)

Ekologigruppen

Skeppsvarvsfluga
(Lymexylon navale)

Skal bag gar

Objekt: 7

Enstaka

Mycket hogt

Svart praktbagge
(Anthaxia similis)

Skal bag gar

Objekt: 2

Enstaka

Blekticka
(Haploporus
tuberculosus)

Storsvampar

Objekt: 4

Grovticka (Phaeolus
schweinitzii)

Storsvampar

Laderskal (Encoelia
furfuracea)

Naturvårdsartstyp

Skyddsstatus
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36

61

4

0,4

Tall

150-199 ar

62

7

0,5

Tall

200-249 ar

63

4

0,4

Tall

200-249 år

64

5

0,4

Tall

150-199

65

7

0,4

Tall

150-199 ar

67

4

0,5

Tall

150-199

68

5

0,4

Tall

150-199

69

5

0,5

Tall

150-199 ar

70

6

0,5

Tall

200-249 ar

71

3

0,4

Tall

150-199 ar

72

3

0,25

Tall

150-199

2
2

ar
ar
ar

ar

2

2
2

Gissad ålder. Flera omkring liknande

2

Pa gransen till 2. Kanske egentligen 3.

2
2

2
2

73

3

0,4

Tall

150-199 ar

74

5

0,4

Tall

150-199 ar

75

5

0,4

Tall

150-199

ar

2

77

8

1,2

Ek

78

10

0,9

Ek

120-149

ar

2

79

10

0,9

Ek

80

5

0,6

Tall

81

6

0,7

Bjork

82

10

1,7

Ek

83

10

0,9

Ek

84

10

1,4

Ek

85

10

1,2

Ek

200-249 ar

86

6,5

0,4

Ek

150-199 ar

87

10

1,3

Ek

88

4,5

0,6

Tall

89

8

0,65

Tallticka

Ddende
Senvuxen

Tallticka

Massa hal, doende

2

2
Ja

120-149

ar
ar

Bjork

2

2

Bjork

2

94

5

0,5

Tall

150-199

95

5

0,5

Tall

150-199 ar

96

4

0,55

Ek

97

7

0,4

Tall

150-199

98

4

0,35

Tall

150-199 ar

2
2
2

ar
ar

4

0,35

Tall

150-199

3,5

0,3

Tall

150-199 ar

101

3

25

Tall

150-199

2
2

102

4

0,4

Tall

103

5,5

0,5

Tall

150-199 ar

104

4

0,4

Tall

150-199

105

5

0,4

Tall

150-199 ar

106

4

0,35

Tall

150-199

107

5

0,4

Tall

150-199 ar

108

5

0,4

Tall

150-199

109

3

0,35

Tall

150-199

ar
ar
ar
ar

2
2

2
2
2
2
2
2

110

4

0,55

Tall

111

4

0,3

Tall

150-199

112

3,5

0,25

Tall

150-199 ar

113

3,5

0,25

Tall

150-199

114

3,5

0,25

Tall

150-199 ar

2

115

4

0,35

Tall

150-199 ar

2

116

4

0,4

Tall

150-199

ar

ar

D6d i toppen. Skinn pa grenarna. Klass 2/3

2

200-249 år

ar

Ja

2

99

ar

Osaker alder, mojligen yngre.

2

100

150-199 ar

Blottad karnved

2
2
2

2

Tallticka, Reliktbock
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Område V3

40

Naturvardesklass

Patagligt naturvarde - naturvardesklass 3

Naturtypsgrupp

Djup sjo

Naturtyp

3150 Naturligt eutrofa sjoar med nate- eller dybladsvegetation

Beskrivning

Objektet ligger strax utanfor objekt 1 och 2 och utgors av djup sjo. Ingen vegetation
noterades under snorklingen eller med krattning vilket ar naturlig! då objektet ligger
nedanfor den fotiska zonen.

Bediimningsgrund

Omradet bed6ms ha ett visst artvarde och visst biotopvarde.

Bedomningsgrund
art/biotop

Naturlighet i objektet bedoms som hog och den ekologiska statusen ar måttligt. Inga
arter noterades men då objektet bedoms som naturlig! ar bedomningen att fisk och
plankton finns i objektet.

Rodlistade arter

Saknas

Ovriga naturvardsarter

Saknas
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Beskrivning av naturvärdesobjekt på land

Objektskatalog 7619 Hässelby

1. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,82
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgörs av en olikåldrig barrblandskog som domineras av tall, asp och gran. Skogen är bitvis flerskiktad och luckig.
Många gamla tallar som står spritt i området mellan yngre gran och asp. Bitvis förekommer rikligt med slyuppslag. Vissa
mindre hällmarkspartier med senvuxna ekar. Precis som övriga delar av skogen så visar den spår av att ha varit brukad som
betesmark tidigare. Fältskiktet varierar mellan att vara ris- och örtartat. Skogsområdet bedöms kunna hysa flera
naturvårdsarter bland marklevande taggsvampar.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Vegetationstyp: Blåbärstyp, Lågörtstyp, Mark utan fältskikt
Markvegetationstyp: Blåbärstyp, Lågörtstyp, Mark utan fältskikt
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Flerskiktat, Naturligt föryngrat

Bedömningsgrunder SIS
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Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden knutna till en skogsmiljö med lång kontinuitet och
många gamla träd och dess efterföljare.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Tallåga

Torrträd och högstubbar

Triviallövträd

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Hålträd, vedsvamprik

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 2
Värdefulla träd

Objektskatalog 7619 Hässelby
Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Gammal tall

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Enstaka

Högt

naturvärdesindikator

Johan Allmer

Enstaka små båler på en
senvuxen asp.

Enstaka

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Fjolårsex på rötter av en äldre tall.

Nära hotad (NT)

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art
Liten punktlav (Acrocordia
cavata)

Grovticka (Phaeolus
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schweinitzii)

Sida: 1

Objektskatalog 7619 Hässelby

2. Hällmarkstallskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 1,45
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgörs av en olikåldrig hällmarkstallskog med ett stort antal gamla tallar. De äldsta tallarna bedöms vara över 150 år,
några är sannolikt ännu äldre. I området finns många karaktärsfulla, solbelysta gamla tallar som har rikligt med insektsgnag.
Viss skiftande bonitet med asp och gran i lägre liggande partier. Det finns spår efter rovfåglar (möjligen duvhök) som har slagit
djur i området. Troligen populär för rekreation/friluftsliv, det finns en eldplats och andra informella sittplatser. Sydvästra delen
igenväxande med gullregn.

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 120-150
Vegetationstyp: Blåbärstyp, Mark utan fältskikt
Markvegetationstyp: Blåbärstyp, Mark utan fältskikt
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
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Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden knutna till en skogsmiljö med lång kontinuitet och
många gamla träd och dess efterföljare.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Tallåga

Grov

Torrträd och högstubbar

Gammal tall

Grov, döende träd, djupa barksprickor,
hålträd

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Allmän - riklig (>
50/ha)

Diameter

Sida: 2
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Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Torrträd och högstubbar

Tall

Värdefulla träd

Mycket gammal tall

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Grov

Naturvårdsarter
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Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Ett stort
antal

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Kommentar

Aktivt angrepp?

Sida: 1
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3. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,41
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgörs av en barrblandskog som tidigare har betats. I området finns två generationer tallar. De äldre tallarna bedöms
vara över 150 år och de äldre granarna bedöms vara runt 100 år. Örtrika partier förekommer vilket innebär att inventering av
svampbestånd kan ge värdefull information om områdets värden. I området finns en stenklädd bunker som kan fungera som
övervintringsplats för grod- och kräldjur.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Vegetationstyp: Blåbärstyp, Lågörtstyp
Markvegetationstyp: Blåbärstyp, Lågörtstyp
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Bedömningsgrunder SIS
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Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Värden knutna till en skogsmiljö med viss kontinuitet och
förekomst av gamla och nästan gamla träd.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Gammal tall

Lågor

Tallåga

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Barklös

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Enstaka till sparsam

Diameter

Sida: 2
Värdefulla träd
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Gammal tall

(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Tim Schnoor

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Enstaka

Visst

Nära hotad (NT)

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art
Grynig blåslav (Hypogymnia
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farinacea)

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Referens
Johan Allmer

Kommentar

Sida: 1
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4. Trädklädd betesmark
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 1,12
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgörs av en ädellövskog som tidigare har betats. Beståndet domineras av äldre ek och hassel i buskskiktet.
Området är stadd i igenväxning men klassificeras som trädklädd betesmark eftersom det finns en örtrik fältflora kvar. Vanliga
fjärilar (påfågelöga, citronfjäril) flög i öppna partier. Östra delen var nyligen röjd. Flera jätteträd av ek finns inom området.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 150-250
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Område med gamla ekar har ett högt värde för att träden
är ovanliga, artrika och tar lång tid att utvecklas. Miljöer med trädklädda betesmarker är också ovanliga i landskapet.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Tallåga

Grov, barklös

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Torrträd och högstubbar

Tall

Barklös, insektshål och gångar, grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Mycket gammal ek

Grov, djupa barksprickor, vidkronig,
hålträd

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter

Frekvens

Diameter

>100 cm

Sida: 2
Art
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Förekomst

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Visst

Tim Schnoor

AFS: § 8

Kommentar

Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Rutskinn (Xylobolus frustulatus)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Växte på grövre nedfallen ekgren.

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

En liten fruktkropp på gren i kronan av en
gammal ek.

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Flera

Mycket högt

typisk art

Johan Allmer

Växer spritt i mer lundartade
partier med hassel.

Enstaka

Högt

signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

På död hasselstam.

Blekticka (Haploporus
tuberculosus)

Övriga naturvårdsarter
Art
Mörk lungört (Pulmonaria
obscura)

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-03, Dnr 2017-09452

Läderskål (Encoelia furfuracea)

Sida: 1
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5. Park
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,58
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en parkmiljö i anslutning till stranden. Fältskiktet består av klippta gräsytor men biologiska värden
förekommer i form av äldre björkar och hasselbuketter. Sannolikt har delar av området varit en del i den intilliggande
betesmarken (objekt 4).
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 70-100

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Värdet är främst knutet till områdets gamla hässlen.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla buskar

Hassel

Gammal

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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6. Hällmark
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,56
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgörs av en hällmarktallskog med riklig förekomst av gamla tallar uppe på höjden. Beståndet är olikåldrigt och bitvis
tvåskiktat. de äldsta träden bedöms vara mellan 150 och 180 år. Spår av bebyggelse i form av trappor/trappsteg och stenlagda
grunder. Spillkråkehack i området indikerar att området besöks av arten.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 150-250
Vegetationstyp: Blåbärstyp, Lågörtstyp
Markvegetationstyp: Blåbärstyp, Lågörtstyp
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
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Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden knutna till en skogsmiljö med lång kontinuitet och
många gamla träd och dess efterföljare.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Tall

Barklös

Värdefulla träd

Mycket gammal tall

Värdefulla träd

Gammal tall

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 2
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Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Spillkråka (Dryocopus martius)

Enstaka

Högt

Tim Schnoor

Hack i en tall

Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Spillkråka (Dryocopus martius)

Enstaka

Högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

AFS: § 4 (Fågeldir. bil. 1)
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Rödlistade arter

Hack i en tall

Sida: 1
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7. Park
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,12
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en parkmiljö med stora grova tallar och ekar. Området har en låg artdiversitet i fältskiktet men bedös ha en
hög mångfald kopplat till gamla träd med förekomster av rödlistade vedsvampar och insekter. De ihåliga träden bedöms vara
viktiga vilo- och föryngringsplatser för fladdermöss i området, strandnära miljöer med gamla hålträd får anses vara viktiga för
Mälarens fladdermusfauna.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 150-250
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden knutna till områdets gamla träd.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal ek

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Diameter

Sida: 2
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Tallticka (Phellinus pini)
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Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Skeppsvarvsfluga (Lymexylon
Enstaka
navale)

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Gnag på två träd

Sida: 1
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8. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,38
Objektet utgörs av en olikåldrig blandskog med huvudsakligen tall och ek. I beståndet förekommer en del äldre tallar, nästan
gamla granar och grova aspar. Några solexponerade lågor och högstubbar, annars fattigt med strukturer för biologisk
mångfald.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 70-100
Vegetationstyp: Lågörtstyp
Markvegetationstyp: Lågörtstyp
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Värden områdets nästan gamla träd och förekomster av död ved.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Tallåga

Grov, barklös

Torrträd och högstubbar

Tall

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Diameter

Sida: 2

Blåsippa (Hepatica nobilis)
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Flera

Visst

Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Tim Schnoor

AFS: § 8

Tim Schnoor
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Rödlistade arter

Nära hotad (NT)

Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog 7619 Hässelby

9. Strandremsa med skog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Strandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,28
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av ett strandparti där trädklädda partier domineras av klibbal. Området omfattar både mer naturliga
strandkanter och ett mindre parti som är stenlagt. Vissa delar har karaktär av svämmad skog. I västra delen finns grova
klibbalar varav en ca 80 cm grov. Stenlagda partier har lägre värden men är för små för att brytas ut som egna
naturvärdesobjekt.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden knutna till områdets gamla träd och till förekomst av
naturliga stränder och dess variation i livsmiljöer.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal klibbal

Hålträd, insektshål och gångar

Värdefulla buskar

Viden

Tätt

Naturvårdsarter

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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10. Poppelallé
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Ingen, Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,29
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en allé med planterad pelarformad poppel. Allén bedöms vara en värdefull länk mellan naturområdena på
vardera sida om värmeverket.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Värden är knutna till trädens funktion som livsmiljö för arter
som lever och uppehåller sig i träden.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Sida: 1
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11. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Areal: 1,90 ha
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en olikåldrig blandskog. Större delen av området domineras av tall men i delar av området är inslaget av
yngre ek bitvis stort. Torrträd förekommer sparsamt, likaså fallna döda träd. Längst nordöstra gränsen finns ett stråk som
domineras av ekar. Ekarna är delvis spärrgreniga och bör bevaras som efterföljare till andra äldre ekar i området. Området
gränsar till Hässelbyverket. Innanför staketet till verket framstår området bitvis som mer stört, med mer inslag av öppen
hällmark och inslag av yngre träd.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Vegetationstyp: Lågörtstyp, Blåbärstyp
Markvegetationstyp: Lågörtstyp, Blåbärstyp
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Bedömningsgrunder SIS
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Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden knutna till en skogsmiljö med viss kontinuitet och
förekomst av gamla träd och död ved.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Värdefulla träd

Döende träd

Torrträd och högstubbar

Tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Torrträd och högstubbar

Ek

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 2
Brynmiljö
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Bryn

Naturvårdsarter
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Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

Johan Allmer

AFS: § 8

Kommentar

Sida: 1
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12. Lövbryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,18 ha
Flikig brynmiljö med blommande buskage och yngre löv- och barrträd.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Livsmiljö för arter som födosöker och söker skydd i brynmiljöer med blomresurser. Allmänt biologiskt värde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.
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Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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13. Tallskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,8
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Tallskogsparti med ett stort antal gamla och mycket gamla tallar, flera av tallarna bedöms ha en ålder på minst 180 år och
några kan vara över 200 år. I den mest norra delen finns ett stort, solexponerat brynområde med berg i dagen. Vissa av de
äldsta tallarna står inom inhägnat område (båtklubben) och har inte kunnat undersökas mer ingående på förekomst av
insektsgnag eller vedsvampar.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 150-250
Vegetationstyp: Ej bedömd, Lågörtstyp
Markvegetationstyp: Ej bedömd, Lågörtstyp
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
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Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden främst knutna till områdets gamla träd och dess
efterföljare.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Pansarbark

Brynmiljö

Bryn

Sydvänt, anslutning till hällmarker, flikigt,
solexponerat

Värdefulla träd

Mycket gammal tall

Frekvens
Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 2

Objektskatalog 7619 Hässelby

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Stare (Sturnus vulgaris)

Enstaka

Visst

Tim Schnoor

Två stycken som vandrade omkring och
födosökte i soligt bryn.

Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Stare (Sturnus vulgaris)

Enstaka

Visst

Sårbar (VU)

Tim Schnoor

Två stycken som vandrade omkring och
födosökte i soligt bryn.

Vintertagging (Irpicodon
pendulus)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Förekomst på två gamla tallar.

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Gamla kläckhål på tre olika tallar.

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Rester av fjolårets fruktkroppar vid stambaser
på fyra gamla tallar.

Enstaka

Visst

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

AFS: § 4 (rödlistad art)

Rödlistade arter

Övriga naturvårdsarter
Art
Grovticka (Phaeolus
schweinitzii)

Grynig blåslav (Hypogymnia
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farinacea)

Sida: 1
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14. Strandzon
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,47
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en strandzon med klibbalar, ett par gamla sälgar och fristående knäckepilar. Kanten är stenlagd, vilket ger
parkkaraktär åt strandzonen. Vissa träd ligger i vattnet. Ett par gamla sälgar med håligheter finns vid nordligaste utloppet.
Innanför strandkanten har området parkkaraktär med klippta gräsmattor och stigar. Områdets buskage är nyligen kraftigt röjda.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Områdets ekologiska värden främst knutna till gamla träd
och dess funktion som livsmiljöer.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Triviallövlåga

Vattenlåga

Naturvårdsarter

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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15. Häll
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Berg och sten

Naturtyp

Silikathällmark nedanför trädgränsen

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,15
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av hällmark som sluttar ner mot Mälaren. Flikiga, solexponerade buskbryn och örtrika partier förekommer på
hällarna. Buskmiljöerna är viktiga inslag för många insekter och bidrar till artrikare miljöer i området.
Vegetationstyp: Mark utan fältskikt, Lågörtstyp
Markvegetationstyp: Mark utan fältskikt, Lågörtstyp

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Värden är främst knutna till förekomster av öppna ytor med
blommande örter och buskar.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
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Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Ängshavre (Avenula pratensis)

Enstaka

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Referens
Johan Allmer

Kommentar

Sida: 1
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16. Park
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,11
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av ett parkparti med pilar, tallar och björk. Tallarna är nästan gamla och lövträden bedöms vara nästan gamla
till gamla. Mellan träden finns klippta gräsytor.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Områdets värden främst knutna till förekomst av träd som
inom en snar framtid kommer att vara gamla och fungera som livsmiljö för organismer knutna till gamla träd.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammalt lövträd

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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17. Hällmark
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Tim Schnoor

Områdesbeskrivning
Areal: 0,28
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgörs av hällmarkstallskog där det finns rikligt med gamla tallar. Stora bryn med rosenbuskar. De älsta tallarna
bedöms vara minst 180 år, möjligen att vissa träd är över 200 år.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 150-250
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Luckigt trädskikt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. Värden knutna till förekomsten av många gamla träd och dess
efterföljare.
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktiga strukturer
Ekologiskt
viktiga strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Frekvens
Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Diameter
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Sida: 2
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Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Tim Schnoor

Spår av gamla gnag
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Ekologigruppenhar på uppdragav Exploateringskontoret,
Stockholmsstad,inventerat
förekomstav fladdermössvid Hässelbystrand(sekartafigur 1) undersommaren2018.
Inventeringoch ljudanalyser
har gjortsavJohanAllmér på Ekologigruppen.
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Fladdermusinventeringen
kommeratt användas
somunderlagförbedömningav
påverkanpå fladdermusfaunan
i områdetfrån föreslagenplansamtom, och i sådanafall
vilkentyp av skyddsåtgärder
sombehövervidtasmedavseende
på
artskyddsförordningen.

I Sverigehar det hittills påträffats19 arterav fladdermössi sju olika släkten.Alla arterav
fladdermössär i Sverigefredadeenligt3§jaktlagenoch fridlystaenligt
artskyddsförordningens
fridlysningsbestämmelser
4§.

Av de i Sverigeregelbundetförekommandearternaär nioupptagnapå ArtDatabankens
nationellarödlista(ArtDatabanken2015)och bedömsvarahotadepå nationellnivå,då
populationenav denrödlistadeartenantingenär mycketliten, ellerär liten och bedöms
minskai avsevärdtakt.
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Sverigehar ocksåundertecknatdetEuropeiska
fladdermusavtalet
ellerEUROBATS.
Avtaletär långtgående
och skyddarävenfladdermössens
jaktmiljöer.

Samtligainventeringstillfällen
genomfördesundersommaren2018.
Inventeringsmetoderna
följer de standardmetoder
somfinns framtagnaav
Naturvårdsverket
(Naturvårdsverket
2012).

Den manuellainventeringenskeddefrån det att det blivit mörkt och cirka3timmar
framåt.Den manuellainventeringengenomfördesvid två tillfällen:den10/6, den10/7
samtden6/8 inventerades
naturområdetpå förekomstav fladdermöss.
Vid
inventeringstillfället
den10/7 gjordesävenen inventeringsrunda
på efternattenför att se
om det förekomsvärmande
fladdermösskring byggnaderna
sominventeratspå
förekomstavkolonier.Vid denmanuellainventeringeneftersöktesfladdermössmeden
handhållenultraljudsdetektor
(PettersonD240x)utmedförutbestämda
rutter som
omfattadeallaområdensombedömtsvaraintressanta
ur ettfladdermusperspektiv.
Vid
dennainventeringspelades
ävenfladdermössen
in via en
läsplatteapplikation/ultraljudsdetektor
(EchoMeterTouchPro, EMT från Wildelife
Acoustics).EMT loggadeävenrutternamedGPSoch koordinatsattede platserdär
ultraljudsinspelningar
gjordesmedEMT-detektorn.
Syftetmeddenmanuellainventeringenvar att fåen bild av vilka artersomrör sigi
området,dessutomgerdenmanuellainventeringenett mått på antaletindividerpå
platsenvid inventeringstillfället.
För att avgöraom en art har någonkoloni inom det
undersöktaområdetkanmanmedmanuellinventeringinriktasigpå tänkbaraplatserför
kolonieroch där kontrollerautflygningellerinflygning.Särskiltpå efternattenoch i
gryningenär det lämpligtatt sökaefterkolonierpå dettasätt(Naturvårdsverket
2012).
Inventeringsrutterna
framgårav figur 2.

Den 10/6ochden 10/7och 11/7inventeradesnaturområdetpå förekomstav
fladdermössmedhjälpav autoboxar.
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Autoboxarna(PettersonD500x)placerades
ut innandet blev mörkt och ställdesin på
automatiskinspelningmellanklockan21.30–04.00.Autoboxarnaplacerades
ut där vi
bedömdeatt fladdermössen
regelbundetrör sig och i närhetenav ihåligaträd ellerträd
sombedömdeskunnavaraihåligaävenom det inte syntesutifrån.
Inventeringenmedautoboxargerett mått påaktivitetenpåden platsdär de är placerade
och vid hög aktivitetkanmanmisstänkaatt en koloniplatsfinns i närheten.
Inventeringsmetoden
kandärmedvaraett viktigt komplementvid eftersökav möjliga
koloniplatser.
Inventeringenmedautoboxargenomfördesvid två tillfällen,femstyckenautoboxar
användesvid inventeringen.
De nummersomangesi resultattabellen
för
autoboxinventeringen
(tabell3) är ett platsspecifiktnummervarslägeframgårav figur 3.

För att artbestämma
inspeladeljud analyserades
inspeladeljud manuelltmed
programmet”KaleidoscopeViewer” från Wildlife Acoustics.

Vid inventeringenav fladdermössnoteradessammanlagt
tre arter(tabell1).
Nordfladdermusvar denvanligasteartenbådevid denmanuellainventeringenoch från
inspelningari autoboxarna.
Dvärgpipistrellvar ocksåvanligtförekommandei de båda
inventeringsmetoderna
inom helaområdet(tabell2 och 3). Bådenordfladdermus
och
dvärgpipistrellär vanligaarteri dennadel av landetochförekommeri de flestamiljöer
där det finns tillgångtill föda,såväli naturmarksomi urbanamiljöer.Utmedvattnetoch
i strandskogarna
norr om värmeverketnoteradesvattenfladdermus
tämligenallmänt.
Nordfladdermusjagarfrämsti skymningenoch i gryningenochsynsofta undergatlyktor
på sensommaren.
Artenjagarhuvudsakligenganska
högt upp i luften.Påsommaren
hållerdenofta till undertegelpannor
ellerpå vindar.
Dvärgpipistrellär mycketvanligoch ansesvarastaddi ökning.Arten förekommerfrån
Skånetill Dalälvenoch Gästriklandskustområde.Dvärgpipistrellförekommeri en rad
olika miljöer,kulturlandskap,
stadsnära
parkeroch olika typerav skog.

Art

Latinskt namn

Nordfladdermus

Eptesicusnilssonii(Enil)

Dvärgpipistrell

Pipistrelluspygmaeus(Ppyg)

Vattenfladdermus

Myotis daubentonii(Mdau)
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Inventeringenvisadeinte på någonhögreaktivitetav fladdermössoch troligenfinns det
ingafladdermuskolonier
inom området,det gårdockinte att uteslutaatt kolonierinte
förekommer.Inom inventeringsområdet
noteradesfladdermössen
framför allt i
strandnäramiljöeroch i glesalöv-och blandskogar.
I områdetförekommerfleragamla
tallaroch ekarmedhåligheter.,Dessaträdärviktigaför områdetsfladdermöss.
Även om
det inte finns teckenpå att det förekommernågrakolonieri områdetär hålträdenviktiga
somdagsvisten
för fladdermössen
där de sökerskyddunderdygnetsljusatimmar.
Hålträdbedömsutgöraen del av fladdermössens
livsmiljöoch skadärförsparas.
I Upplandär totalt 13 arternoterade,av vilka fyra är rödlistade(Ahlén2011).Av de 13
artersomär funnai Upplandär åttaartermycketvanligatill relativtvanligaoch påträffas
regelbundeti landskapet,
nordfladdermus,
dvärgpipistrell,vattenfladdermus,
större
brunfladdermus,
taigafladdermus,
brunlångöra,gråskimlig
fladdermussamt
mustaschfladdermus.
Samtligaartersomobserverades
vid dennainventeringbedöms
varavanligai dennaregion.
För att räknassomartrikafladdermuslokaler
bör somregelminst sexolikaarter
registreras
i ett område(Ahlén2011).Det inventeradeområdetfår enligtdettaantagande
ansesvaramindreartrikt.
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Datum

Enil

Ppyg

Mdau

2018-06-10

3(2)

2 (2)

6 (3)

2018-07-10

8 (5)

5 (3)

7 (4)

2018-08-06

11 (8)

7 (5)

9 (4)

22

14

22

Summa
observationer
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Autobox

Datum

Enil

Ppyg

Mdau

TA

1

2018-06-10–2018-06-11

13

7

-

20

2

2018-06-10–2018-06-11

23

11

2

36

3

2018-06-10–2018-06-11

18

6

13

37

4

2018-06-10–2018-06-11

9

4

-

13

5

2018-06-10–2018-06-11

7

2

-

9

6

2018-07-10–2018-07-12

22

11

-

33

7

2018-07-10–2018-07-12

24

13

2

39

8

2018-07-10–2018-07-12

25

7

29

61

9

2018-07-10–2018-07-12

18

9

-

27

10

2018-07-10–2018-07-12

13

6

-

19

TA

--------------------------------

172

76

46

-

nr

Fladdermöss
vill ha insektsrikamiljöer,det vill sägaantingen
miljöersom producerar
storamängderinsekter,ellermiljöersomattraherarmycketinsekter.Därutöverbehöver
de tillgångtill viloplatseroch platserdär de kanföda upp ungar,såkalladekoloniplatser.
Mångaarterbildarkolonieroch finner viloplatseri såvälihåligaträd somi byggnader
medanvissaarter,exempelvisnordfladdermus,tycks
varamer ellermindreknutnatill
byggnader.
Inom inventeringsområdet
tycksfladdermössen
framför allt föredrade strandnära
miljöernaoch de glesarelöv-och blandskogarna.
Dessutomjagarde ofta utmed
brynmiljöernai området.De strukturersombedömsvaraav särskiltvärdeför
fladdermössen
i inventeringsområdet
är tillgångentill vatten,glesalöv-och blandskogar
och tillgångentill gamlaträd.Vattenmiljönär viktig då det somregelfinns mycket
insekterdär vilket är fladdermössens
föda.Andraviktigajaktmarkerär de glesa
skogsmiljöerna,
särskiltdevarsmarkskiktutgörsav klipptagräsytor.De gamlaekarna
och tallarnamedhåligheterär viktigadagsvisten
för fladdermöss.Dessa
utgör en del av
fladdermössens
livsmiljöoch är därmedskyddadeenligtartskyddsförordningen
4§,
punkt 4. Även gamlaträd somi nulägetsaknarhåligheterär viktigaför att upprätthålla
en kontinuerligekologiskfunktion medavseende
på fladdermössens
viloplatser.
Fladdermössen
rör sigsannoliktöverstörreområden,särskiltutmedMälarensstränder.
Dessastrandnäramiljöermedäldreoch gamlaträd är mycketviktigaför att
fladdermössen
äveni framtidenskahitta lämpligajaktmarker
och vilo-/koloniplatser.
De strandnäraskogsmiljöerna
medgammalek och tall bör sparas.Omdettaintebedöms
varaförenligtmedde exploateringsplaner
somfinnsför områdetmåsterelevanta
skyddsåtgärder
vidtasför att denkontinuerligaekologiskafunktionenför fladdermössen
inte skapåverkasnegativt.Sådana
åtgärderkanbeståi att skapaholkaroch andra
hålighetersomefterliknarde naturligtförekommandehåligheteroch gömmorsomtas
bort. Urgallringav tätareskogspartier
somsparasinom områdetären effektivåtgärdför
att möjliggöraför fladdermössen
att jagai området.
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Generellaåtgärderför att gynnafladdermössäratt skapaoch upprätthållaettvarierat
busk-och trädskiktmedflikigabryn.Skogsmiljöeri områdetkanmedfördel hållasglesa
vilket möjliggörför fladdermössatt födosökainneblandträden.Framförallt kandet
varaviktigt att undvikatät slyvegetation
i exempelvislöv-och blandskogsmiljöer.
Gräsmarkerbör tillåtasblomma,vilketgynnarinsektsförekomsterna
i området,vilket i
sin tur gynnarfladdermössen.
Inslagav stråk/ansamlingar
medbuskarpå storaöppna
gräsytorgynnarmångafladdermössdå sådanadrartill siginsekteroch kanskapa
vindstillaplatserdit insektersökersig vid blåsigväderlek.
Anpassabeslysningen
längsgator-ochgång-/cykelvägarsom
placerasi anslutningtill
grönområden/sparad
natur. Detta gällerframför allt i de strandnäramiljöernadär
fladdermössen
regelbundetuppehållersig.Framförallt insekteroch mångafladdermöss
missgynnas
av upplystaytor. Insektermissgynnas
blandannatgenomatt de drastill
belysningen
och därmedlättareblir bytenför insektsätande
djur. Mångafladdermöss
undvikerupplystanaturmiljöeroch derasnaturligarörelsemönster
kandärmedpåverkas
negativtav upplystaytor. Gatubelysningen
inom planområdetbör varaanpassad
för
dessaändamål.Led-lamporutankvicksilverkomponent,
medfärgerinom det orangerödaspektratär att föredra.

Referenser
Ahlen, Ingemar. 2011. Fladdermusfaunan i Sverige - Artemas utbredning och status. Fauna och flora. Argang
106:2, 2011.
Naturvårdsverket. 2009. Handbok for Artskyddsforordningen del 1, Naturvardsverket. Handbok 2009:2
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I arbetetmednaturvärdesinventering
(NVI) görsklassificering
av all markmed
avseende
på naturvärdeoch naturtyp.Metodenföljer SIS-standard
SS199000:2014
för naturvärdesinventering
avseende
biologiskmångfald(NVI) genomförande,
naturvärdesbedömning
och redovisning.Standarden
har tagitsfram avTrafikverket
och ledandesvenskanaturmiljökonsulterdärEkologigruppeningåttsom en av de
medverkande.
Med naturvärdemenashär värdeför biologiskmångfald.Geologiska
värdenoch värdeför friluftslivet beaktasinte.
Naturvärdesinventeringen
redovisarochbeskriverobjektsomhar naturvärdesklass
1–4.Områdenmedlägrenaturvärderedovisasinte.

Varjeenskiltområdemeddennanaturvärdesklass
bedömsvaraav särskildbetydelse
för attupprätthållabiologiskmångfaldpå nationellellerglobalnivå.
Varjeenskiltområdemeddennanaturvärdesklass
bedömsvaraavsärskildbetydelse
för att upprätthållabiologiskmångfaldpå regionalellernationellnivå.I dennaklass
ingårblandannatskogliganyckelbiotoperutpekadeavSkogsstyrelsen
och områden
somär utpekadesomvärdefullai ängs-ochhagmarksinventeringen.
Varjeenskiltområdeav en vissnaturtypmeddennanaturvärdesklass
behöverinte
varaav särskildbetydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå regional,
nationellellerglobalnivå,mendet bedömsvaraav särskildbetydelseatt dentotala
arealenav dessaområdenbibehållsellerblirstörre samtatt derasekologiskakvalitet
upprätthållsellerförbättras.
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I klassenåterfinnsmiljöersomhyseren rik biologiskmångfaldellerär ovanligaur ett
kommunaltperspektiv.Miljöernaär viktigaatt bevaraför att behålladenbiologiska
mångfaldeni denberördakommunen.I dennaklassingårblandannatområdenmed
naturvärdenutpekadeavskogsstyrelsen
och ängs-ochbetesmarskinventeringens
klassrestaurerbar
ängs-ochbetesmark.
behöverinte
Varjeenskiltområdeav en vissnaturtypmeddennanaturvärdesklass
varaav betydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå regional,nationelleller
globalnivå,mendet är av betydelseatt dentotalaarealenav dessaområdenbibehålls
ellerblir störresamtatt derasekologiskakvalitetupprätthållsellerförbättras.
Naturvärdesklass
4 är användbarför områdensomtydligt påverkatsav mänsklig
aktivitetmendär det trots allt finns biotopkvaliteterellerarterav visspositiv
betydelseför biologiskmångfald,t.ex.äldreproduktionsskog
medflerskiktat
trädbeståndmendär andravärdestrukturer
och värdeelement
saknas.
I klassenåterfinnsmiljöer somhyseren biologiskmångfaldsom gör demviktigaatt
bevaraför att behålladenbiologiskamångfaldenpå lokal nivå.Med lokal menas
stadsdel,sockenellerannanbegränsad
geografiskenhetsomdefinierasi
inventeringen.

Naturvärdesinventeringen
utgåri grundenfrån bedömningav art-respektive
biotopvärde.

Biotopvärdeinventerasgenomklassificeringavbiotop, samtviktigavärdeelement
och strukturersomfinns i objekten.En viktig aspektär om naturtypenutgörsav en
såkalladNatura-naturtyp,det vill sägaattdenomfattasav denlistaöverskyddsvärda
naturtypersomingåri EU:sart-och habitatdirektiv.För att göradennaklassning
görsförst en tolkningfrån flygbildermedhjälpav en tolkningsnyckel
för
Naturanaturtyperna
(Ekologigruppen2015).Därefterkontrollerasbiotoptillhörighet
i fält.
Bedömningsgrunden
för biotopvärdeomfattartvå underliggande
aspekter;
Naturtypenssällsynthet,
inklusivehot mot naturtypeni fråga
Biotopkvalitetviket inkluderarbl.a.,naturlighet,processeroch störningsregimer,
struktureroch element,kontinuitet,förekomstav nyckelarterlägestorlekoch form
För att nå högstabiotopvärdesåskallde biotopkvalitetermedpositivbetydelseför
biologiskmångfaldsom kanförväntasförekommai biotopenfinns i stor omfattning
och meduppenbartgod kvalitet.Biotopkvaliteterna
kaninte bli avsevärtbättrei den
aktuellaregionen,och/ellerutgörasav förekomstav biotop ellerNaturanaturtyp
somär hotadi ett nationelltellerinternationelltperspektiv.För vanligt
förekommandehotadeNatura-naturtyper
somexempelvistaigasåhar
Ekologigruppentillämpatatt det krävsatt kriteriernaför biotopkvalitetockså
uppfyllsför att klassninghögt biotopvärdeskaske.Standarden
angeratt det räcker
medatt naturtypenutgörsav en hotadNatura2000-naturtyp.Försällsynt
förekommandeNatura-naturtyper
somexempelvissilikatgräsmarker
räckerdet med
att kriterierför att biotopenskaklassassomNatura-naturtyper
uppnåsföratt erhålla
högt biotopvärde.
En viktig strukturi skogsomär avgörandeav om biotopenskaklassassom
Naturanaturtyperutgörs
av förekomstav gamlaträd.Här användsdendefinitionav
gamlaträd somanväntsvid Basinventering
av skogi skyddadeområden
(Naturvårdsverket
2014).För exempelvistall gälleratt trädenmåsteha en ålderpå
över 150år för att klassassomgammaltträd och för att klassassomnästangammalt
över 100år. För definitionav mycketgamlaträd har definitionenligt
åtgärdsprogram
för skyddsvärda
träd använts(>200 år Naturvårdsverket
2004).
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I bedömningsgrunden
fö r artvärdeingårfyra aspekter,naturvårdsarter,rödlistade
arter,hotadearteroch artrikedom.
En naturvårdsartär en art medspecifikakrav på sin miljö, mensomändåär
någorlundaallmäntförekommande.
Genomsin förekomstindikerarartenatt det
finns särskildanaturvärdeni ett områdeoch att det finns möjlighetertill förekomster
av rödlistadearter.Naturvårdsarter
är utpekadei olika inventeringaroch
sammanhang.
Blanddessakannämnasrödlistade
arterochfridlysta
arter(seovan)
typiskaarter(artersomindikerargynnsam
bevarandestatus
i naturtyperlistadei
habitatdirektivet),
Fågeldirektivet,
skogliga
signalarter(utpekade
i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventeringsmetodik),
Ängs-och
betesmarksarter(utpekade
i
Jordbruksverkets
Ängs-och betesmarksmetodik),
samtEkologigruppens
egna
indikatorarter.
Naturvårdsarter
bedömsutifrån antaletnaturvårdsarter,
menävenhur livskraftig
respektiveart är (hur vanligen enskildart är) samthur väl de indikerarnaturvärden.
Artrikedombedömsutifrån artantal,och är en viktig bedömningsgrund
i naturtyper
medbristfälligkunskapomnaturvårdsarter.
Aspekternanaturvårdsart
eller
artrikedombedömspå enfyrgradigskalaför artvärde.
För vanligtförekommanderödlistadeoch hotadeartermedringaindikatorvärde
som exempelvisask
och kungsfågelsåhar Ekologigruppenanpassat
värderingenav

artvärdesåatt förekomstav hotadart medvisstellerringaindikatorvärdeinte med
automatikgerhögt artvärde.

Samladnaturvärdesbedömning
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Samladnaturvärdesbedömning
är en analyssomgörsav en ekologoch där biotop
och artvärdensom identifieratsanvändssomgrund(figur 1). Värdetav förekomstav
naturvårdsarter,
biotopkvalitet,sällsynthetochhot förstärkersomregelvarandra.
Kunskaprörandehur struktureroch funktioner,samtnaturvårdsarter
uppträderi
olikanaturtyperharstor betydelseför värdebedömningen.
I vissanaturmiljöer,
exempelvismagratallskogar,förekommerfå naturvårdsarter
och dessaär ofta svåra
att hitta. Dettafaktum vägsin i densamladebedömningen.

Redovisningav osäkerheteri värdebedömningen/preliminär
bedömning

naturvårdsarter
inom organismgrupp
viktig förnaturtypengårinte att inventera
underårstidendå fältarbetetgenomförs
väderlekenär olämpligför inventeringav viktigaorganismgrupperav
naturvårdsarter
då fältarbetetgenomförs(exempelvis
fjärilaroch fåglar)
väderlekenärolämpligför inventeringavmarkstrukturer(snötäcktmarketc)
specialistkompetens
för eftersökav mer svårbestämda
organismgrupper
av
naturvårdsarter
saknas
tidsbudgetför eftersökav svårbestämda/svårhittade
organismgrupper
av
naturvårdsarter
ingårinte i uppdraget

underlagförbedömningav värdeför regionaloch kommunalgrönstruktursaknas
Grad av säkerheti värdebedömningen
redovisasalltid i en tregradigskala–säker,
vissosäkerhet,
osäker.Orsaktill osäkerheti bedömningenredovisasalltid.
naturvårdsarter
inte har inventerats
en organismgrupp
av naturvårdsarter
somär avgörandeför naturtypeninte har
kunnatinventerats(exempelvis
marksvampar
i en sandbarrskog
och fåglari större
strandängsmiljöer)
och områdetbedömsha hög potentialför rik förekomstav
dessa.
När bedömningenär osäker,görsen expertbedömning
av delområdets
potentialatt
hysanaturvårdsarter.
Delområdettilldelasdärefter,medtillämpandeav
försiktighetsprincipen,
det högstavärdesom det bedömsha potentialför. Vid viss
osäkerheti bedömningenskeringenhöjningavvärdetmedhänvisningtill osäkerhet.

För bedömningavnaturvärdetför limniskamiljöersåsomsjöarfinns vissa
hållpunktermanbehöverbeakta.Citat från TekniskRapport(ftSIS-TR199001)
enligtSIS-standard:
”Vatten ochsjöarhar nästanalltid betydelseförbiologiskmångfald.I ett globalt
perspektivärsjöarsällsyntaoch hotadenaturtyper.Sötvattenär dessutomen
förutsättningfördenmestabiologiskamångfald
ävenpå land.Mot dennabakgrund
har allasjöarnormaltminst visstnaturvärdesåvidade inte är fullständigt
exploaterade
ellerförgiftadeavutsläpp.Alla mer ellermindrenaturligasjöarsom
utsattsför liten till måttligmänskligpåverkanharnormaltåtminstonepåtagligt
naturvärde.
Grundasjöarhar särskildbetydelseför biologiskmångfaldbl.a.på grundav hög
primärproduktionoch god syretillgång.
Grundaslättsjöarärofta art-och individrika
avseende
fågel,fisk och vegetation.Särskiltvärdefulla
ärgrundaslättsjöarmedrik
vattenvegetation
och rikt fågelliv,somnormalthar högt naturvärde.Detsamma
gällerför någorlundaopåverkade
grundaområdenistörre djupasjöar.Sådana
grundområden
är ofta viktigasomreproduktionsområden
och uppväxtmiljöerför
t.ex.fisk och fågel.”
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(FrånNaturvårdsverkets
rapport5257):
Naturvärdeni grundavattenområdenärihög gradkopplattill faktorersom är av
betydelseför fisk, fågeloch andraorganismer.Sammanfattningsvis
är dessafaktorer
•
naturligtbottensubstrat
och vegetationär de viktigastefaktorernaför
artrikedom
•
habitatbildande
arter(artersombildarstommeni en biotop) är viktigastför
naturvärdet–d.v.s. perennarotademakrofyter/algeroch kransalger
fästadepå
klippor,grusellersandbotten.Habitatbildandeochrotadeflerårigaväxtersomfinns
åretrunt är mer värdefullaänettårigaväxteroch fintrådigaalgersom inte bildar
någraskyddandevegetationssamhällen
för fiskar,fiskyngeloch evertebrater
(”smådjur”).Exempelpå värdefullahabitatbildande
växteri Mälarenär olika arterav
långskottsväxter
såsomnataroch slingor.
•
undervattensväxterär
generelltmer näringsrikaän landväxter–t.ex.är
natearternaviktiga
för betandesjöfågel,likasåkransalger.
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