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3

Sammanfattning
Ekologigruppen har på uppdrag av Stockholms stad genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå detalj, vid Nytorps gärde i
Stockholms stad. Som tillägg har även naturvärden av klassen ”visst naturvärde – klass
4” inventerats. Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets
naturvärden. Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i arbetet med detaljplan i området.
Utredningsområdet är cirka 23 hektar stort och utgörs av ett mestadels öppet område
med gräsmattor, fotbollsplaner och Nytorps bad. Centralt i området ligger ett höglänt
parti med hällmarkstallskog och lövträdrika skogsbryn. Dominerande naturtyper i området är boreal skog, ädellövskog och park och trädgård.
Stora delar av området besöks frekvent för rekreation vilket medfört slitage på fältskiktet
i flera delområden.
I utredningsområdet har tre delområden/objekt bedömts ha höga värden (klass 2), tjugoåtta objekt bedömts ha påtagliga värden (klass 3) och trettiosex objekt bedömts ha
visst värde (klass 4). Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats.
De tre objekten med höga värden utgörs av en hällmarkstallskog med äldre tallar, en allé
med äldre lövträd och en jättelönn.
Tjugoåtta objekt med påtagligt naturvärde påträffats. Åtta av objekten utgörs av blandskog, sex av park och trädgård, fem av triviallövskog, tre av lövträdrika bryn, tre av
ädellövskog, två av alléer och ett av aspskog.
Trettiosex objekt som bedömts ha visst naturvärde identifierades i området. Fjorton av
dessa objekt utgjordes av park och trädgård, fem av triviallövskog, fyra av obestämd ekskog, tre av lövträdsrika skogsbryn, tre av aspskog, två av tallskog, två av alléer, två av
blandskog och ett av hällmarkstallskog.
I området har 14 naturvårdsarter påträffats i samband med inventeringen.
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Fyra rödlistade arter noterades från området vid denna inventering och ytterligare två
finns rapporterade på Artportalen. Tre av dessa rödlistade arter tillhör hotkategorin nära
hotade arter (NT), en tillhör kategorin sårbar (VU), en tillhör kategorin starkt hotad
(EN) och en tillhör kategorin akut hotad (CR).
Förutom de rödlistade arterna hittades åtta arter som används som indikatorarter av
Ekologiguppen. En art har högt indikatorvärde, fem arter visst indikatorvärde och tre arter ringa indikatorvärde. En art, liljekonvalj, är skyddad enligt § 9 i artskyddsförordningen.
Ingen riktad trädinventering har genomförts inom planområdet, men det förekommer
flera gamla träd som kan omfattas av definitionen för särskilt skyddsvärda träd. Om träden är 200 år eller äldre, bör samråd hållas med länsstyrelsen om avverkning är aktuellt.
Områdets naturvärden och förutsättningar för arter kan förbättras på olika sätt. Åtgärder
för att gynna arter som tornseglare, stare och fladdermöss kan göras inom området.
Gröna samband kan stärkas i området genom att träd planteras, till exempel ek. Ängsvegetation kan etableras på den gamla åkermarken för att gynna biologisk mångfald.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Ekologigruppen har på uppdrag av Stockholms stad genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå detalj vid Nytorps gärde,
Stockholms stad. Som tillägg har även naturvärden av klassen visst naturvärde – klass 4
inventerats. Utredningsområdets läge och avgränsning framgår av figur 1. Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden för att skapa ett
kunskapsunderlag så att ekologiska aspekter kan beaktas i arbetet med detaljplan i området.
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Uppdragsansvarig och kvalitetsgranskare har varit Jens-Henrik Kloth. I arbetet har också
Aina Pihlgren (fältinventering, rapport och GIS-arbete) medverkat. Uppdraget har genomförts under perioden augusti-september 2018, samt kompletterats i fält under maj
2019 (objekt nummer 64-68 i figur 3) och rapporten har justerats under hösten 2019.

Inventerat område
Ekologigruppen 2019-12-02

Figur 1.
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Kartan visar det inventerade området i Nytorps gärde (blå linje).
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Metodik
Förstudie
Inför fältarbetet eftersöktes befintlig kunskap om området biologiska värden i följande
databaser och rapporter:
§
§

Artportalen (2018-09-06), sökperiod 2000/ 01/ 01-2018/ 09/ 06
ArtDatabanken, uttag (2018-09-15) av uppgifter om arter rapporterade från området.
§ Stockholms stads dataportal (GIS-underlag för stadens habitatnätverk).
§ Ekdatabasen (Stockholms stad)
Fullständiga webbadresser och litteraturhänvisningar finns i rapportens referenslista.

Naturvärdesinventering SIS
Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering
(NVI, metodbeskrivning bilaga 2). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva
och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning, samt objektsbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. Standarden för naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för avgränsade områden (se
faktaruta). Vid inventering av biotopvärden kartläggs förekomst av ekologiskt värdefulla
biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, som till exempel förekomst av gamla
träd, gammal skog, död ved och träd med håligheter. För att kartlägga artvärdet inventeras förekomster av naturvårdsarter (se faktaruta). Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, lavar, mossor samt kläckhål och gnagspår efter vedlevande skalbaggar. Även naturvårdsarter av fåglar eftersöktes, men någon riktad inventering av fåglar har inte genomförts. Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal
områden med naturvärden (se figur 3 och bilaga 1), så kallade naturvärdesobjekt. En mer
detaljerad beskrivning av metoden för inventering enligt SIS-standarden finns i bilaga 2.
Området inventerades i fält den 10 och 17 september 2018 samt den 15 maj 2019.
Bedömning av art- och biotopvärde
Biotop- och artvärde bedöms var för sig på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och
högt), och sammanvägs till ett helhetsvärde, det vill säga objektets naturvärdesklass.
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Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt
sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in.
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter; förekomst av naturvårdsarter (se faktaruta nedan), rödlistade arter, hotade arter och artrikedom.

Ekologiska spridningssamband
Någon analys av spridningssamband har inte ingått i uppdraget.

Osäkerhet i bedömningen
Artvärde är framför allt bedömda med utgångspunkt från förekomster av kärlväxter,
mossor, lavar och svampar. Den senainventeringsperioden medförde att några naturvårdsarter bland kärlväxter vissnat ner. Naturvärdesinventeringen kan trots detta bedömas som säker för samtliga av de besökta naturtyperna, då förekomsten av strukturer
och naturvårdsarter av mossor, lavar och vedsvampar ger en tillfredställande indikation
på delobjektens artvärde.
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Allmän beskrivning av området
Utredningsområdet är cirka 23 hektar stort och utgörs av mestadels öppna marker i form
av gräsmattor, fotbollsplaner och Nytorps bad. Centralt i området ligger ett höglänt parti
med hällmarkstallskog och lövträdrika skogsbryn. Dominerande naturtyper i området är
boreal skog, ädellövskog och park och trädgård. Vanligt förekommande skogstyper är
triviallövskog, aspskog, blandskog, hällmarkstallskog och tallskog. Det äldsta skogspartiet bedöms vara 120-150 år, men i de flesta skogsområdena är träden under 100 år.
Området utnyttjas för rekreation av många människor och påtagligt slitage och nötning
märks på fältskiktet i flera delområden. Mängden död ved inom området är generellt liten. I område förekommer flera alléer.

Naturvårdsstatus och kommunala planer
En områdesanalys för Stockholms stad gjordes 2013 där Nytorps gärde ingår (Stockholms stad 2013). I Nytorps gärde finns en utpekad värdekärna för blandskog. Två områden är utpekade som topp 15 av centrala områden inom det lokala skogsnätverket.
Enligt analyser av Mörtberg med flera (2006 och 2007) ingår Nytorps gärde inte i något
habitatnätverk för eklevande insekter, barrskogsmesar eller våtmarkslevande arter. Området betydelse för eksamband kan behöva utredas mer detaljerat.
Nytorps gärde är markerad som kommunal grönstruktur i Stockholm stads översiktsplan.

Tidigare bedömningar/inventeringar
En områdesanalys för Stockholms stad gjordes 2013 där Nytorps gärde ingår (Stockholms stad 2013).
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Inga tidigare art- eller- naturvärdesinventeringar är kända från inventeringsområdet.
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Naturvärden
Områdets naturvärden redovisas i karta, figur 3. Tre delområden/ objekt som bedömts
hahöga värden (klass 2), 27 objekt med påtagliga värden (klass 3) och 33 objekt som bedömts havisst värde (klass 4) har urskilts. Ingaobjekt med högsta naturvärde (klass 1)
har identifierats.
Naturvärdesklasser
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014):
• Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.
• Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald.
• Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
• Visst naturvärde - naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Områden med naturvärden
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
I utredningsområdet har tre delområden/ objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats,
figur 3. Ett objekt, nr 9, utgörs av hällmarkstallskog med äldre tallar, se figur 2. Det höga
värdet är kopplat till trädens ålder som uppskattas till ungefär 120-150 år, och att skogen
är relativt lite påverkad av skogsbruk. Död ved förekommer allmänt i form av stående
döda träd. Lågor, liggande död ved, förekommer sparsamt. Inom objekt 9 förekommer
den rödlistade svampen tallticka på två träd.
Det andra objektet, nr 43, utgörs av en rad med äldre lövträd. Trädraden består av tre
grova lönnar, en gammal alm och en gammal oxel. Skogsalm är rödlistad i kategorin akut
hotad. Det tredje objektet, nr 53, utgörs av ett parkträd, en jättelönn med mulm.
I värdeklass 2 förekommer främst naturtyper som är sällsynta ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-naturtyper). I denna klass bedöms varje område vara
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell
nivå.
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Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
I utredningsområdet har tjugoåtta delområden/ objekt med påtagligt naturvärde (klass 3)
påträffats.
Åtta av objekten utgörs av blandskog, sex av park och trädgård, fem av triviallövskog,
tre av lövträdrika bryn, tre av ädellövskog, två av alléer/ trädrader och ett av aspskog.
Skogsnaturtyperna i denna värdeklass är också generellt gamla och värdefulla, men skiljer
sig från de i klass två främst på avsaknaden av indikatorarter med högt signalvärde. Den
rödlistade arten reliktbock förekommer i två av objekten.
I denna klass bedöms inte varje objekt vara av betydelse för biologisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för att
den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det
som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
kommunal nivå.
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Figur 2. Hällmarkstallskog i naturvärdesobjekt 9. Objektet bedöms ha påtagligt biotopvärde och
påtagligt artvärde.

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Trettiosex objekt med visst naturvärde identifierades inom utredningsområdet (figur 3).
Fjorton objekt utgjordes av park och trädgård, fem av triviallövskog, fyra av obestämd
ekskog, tre av lövträdsrika skogsbryn, tre av aspskog, två av tallskog, två av alléer/trädrader, två av blandskog och ett av hällmarkstallskog.
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I dessa objekt förekommer enstaka strukturer viktiga för biologisk mångfald, men i otillräcklig mängd för att motivera en högre värdeklass. I de flesta av objekten förekommer
till exempel nästan gamla träd tämligen allmänt, men andelen gamla träd och mängden
död ved är låg. Inom dessa objekt har inga naturvårdsarter med högt indikatorvärde påträffats.
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global
nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen tolkar det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på lokal nivå.
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Figur 3. Karta över identifierade naturvärdesobjekt. I objektskatalogen, bilaga 1, beskrivs vart och
ett av naturvårdsobjekten. Objekt 68 har bedömts ha lågt naturvärde, det vill säga naturvärde
lägre än klass 4 och har därför inte avgränsats på kartan.
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Naturvårdsarter
I området har 14 naturvårdsarter (se faktaruta) påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Ytterligare två finns noterade från området i databasen Artportalen (Artportalen 2018). Samtligakända förekomster av naturvårdsarter finns listade i tabell 1,
samt listade under respektive objekt i objektkatalogen (bilaga 1).
Naturvårdsart
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt
förekommande. Genom sin förekomst signalerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett
område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter.
Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas
rödlistade arter, typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i
habitatdirektivet), skogliga signalarter (arter utpekade i Skogsstyrelsens metodik för inventering
av nyckelbiotoper, se Norén m.fl. 2002), Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. Naturvårdsarter innefattar även enligt Artskyddsförordningen skyddade arter
Naturvårdsarterna delas av Ekologigruppen in i olika indikatorartskategorier med klasserna
mycket högt, högt, visst och ringa indikatorvärde. Arter med mycket högt indikatorvärde är antingen ovanliga rödlistade eller hotade arter, eller arter som i sig gör att området är skyddsvärt.
Ringa indikatorvärde används för arter som är naturvårdsarter på grund av rödlistning men som
är så vanliga att de inte indikerar särskilt artrika förhållanden.

Skyddade arter
Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen § 4, men arter
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen (arter listade i EU:s fågeldirektiv,
bilaga 1), rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend bör enligt Naturvårdsverket prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009). Enligt § 4 artskyddsförordningen är det förbjudet att skadaarternas
fortplantningsområden eller viloplatser. Inga fågelarter som listas i artskyddsförordningens bilaga 1/ fågeldirektivets bilaga 1, och som har så pass stort naturvårdsintresse i EU
att särskilda skyddsområden bör upprättas för dem, finns noterade från området.
Skyddade arter
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En skyddad art är fridlyst med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får plocka,
fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I många fall får man inte
heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon.
För arter listade i § 4 artskyddsförordningen så är det också förbjudet att skada eller förstöra
djurens fortplantningsområden eller viloplatser

Lokal population
Ett begrepp som är centralt i artskyddsförordningen är begreppet lokal population, med vilken
menas den population (grupp av djur av en art) som har genetiskt utbyte med varandra. En lokal
population kan vara olika för olika arter. För en vanligt förekommande flygande art kan den lokala populationen vara stor och sträcka sig över stora ytor på läns- eller nationell nivå. För
ovanliga arter som är starkt knutna till en plats eller en specifik naturtyp/miljö, t.ex. den ovanliga
gölgrodan som bara finns i kalkrika gölar norra Uppland, kan den lokala populationen vara liten
och begränsad. Fortfarande saknas praxis om hur lokal population skall bedömas.

Arter listade i § 4 i Artskyddsförordningen
Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt Artskyddsförordningen § 4, men arter
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter
som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009).
Vid Nytorps gärde förkommer de rödlistade fågelarterna stare och gröngöling. Förekomster av skyddade arter redovisas nedan i tabell 1.
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§ 9 Förbud gällande uppgrävning av kärlväxter
En art, liljekonvalj som har flera förekomster i området är skyddad enligt § 9 i artskyddsförordningen.
Enlig förordningen är det förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller
andra kommersiella ändamål.
Bedömningen är att dispensansökan inte är nödvändig för liljekonvalj, då arten är
mycket vanlig i regionen och de regionala och lokala populationerna inte bedöms påverkas av exploateringen.

Rödlistade arter
Fyra rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (tabell 1), ytterligare
två finns rapporterade på Artportalen. Treav dessa rödlistade arter tillhör hotkategorin
nära hotade arter (NT), en tillhör kategorin sårbar (VU), en tillhör kategorin starkt hotad
(EN) och en tillhör kategorin akut hotad (CR).
I samband med denna inventering hittades följande arter: skogsalm (CR), ask (EN), tallticka (NT) och reliktbock (NT).
Ytterligare två rödlistade arter finns rapporterade på Artportalen, stare (VU) och gröngöling (NT).
Den svenska rödlistan - rödlistningskategorier
Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken och uppdateras var femte år. Den senaste
versionen publicerades 2015 (ArtDatabanken 2015). Rödlistan anger olika arters risk att dö ut
från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns sju kategorier:
(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) livskraftig, (DD) kunskapsbrist.
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Ask (Fraxinusexcelsior) (EN) noterades i tre objekt vid Nytorps gärde. Ask är i Sverige
hotad av askskottsjuka som lett till en kraftig minskning av antalet gamla askar i landet.
Gamla träd har betydligt högre naturvärde än unga träd, som dock är viktiga att bevara
för att säkerställa artens fortlevnad i landet.
Gröngöling (Picusviridis) (NT) finns rapporterad från området i Artportalen. Gröngöling förekommer i halvöppna kulturlandskap och glesa skogar. Arten har minskat under
2000-talet men är tämligen allmän i södra och mellersta Sverige
Reliktbock (Nothorhina muricata) (NT) indikerar kontinuitet av gamla solbelysta tallar.
Spår av reliktbock hittades på två tallar i området. Larvutvecklingen sker under barken
på grova gamla träd och angreppen sker på den solbelysta delen av stammen. Arten är
nu för tiden ganska ovanlig i Stockholmsregionen.
Skogsalm (Ulmus glabra) (CR) förekommer i åtta objekt vid Nytorps gärde. Arten indikerar sena successionsstadier i ädellövskog och därmed artrika förhållanden. Skogsalm är
kraftigt påverkad av almsjukan och idag är större delen av det svenska beståndet drabbat.
Det finns ännu ingen känd resistens mot sjukdomen och det är stor risk att endast isolerade bestånd har någon framtid. Observationer och förutsägelser baserade på tillståndet i
Europa indikerar att skogsalmens population i Sverige kan minska med upp emot 90 %
under de kommande tio åren.
Stare (Sturnusvulgaris) (VU) finns rapporterad påArtportalen från området. Stare häckar
i jordbruksmark, i tätorter och eller andra öppna marker och är beroende av gräsmarker,
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exempelvis gräsmattor, med kort vegetation för födosök. Arten är, trots en kraftig populationsminskning sedan 1970-talet, en av de vanligaste fågelarterna i södra och mellersta
Sverige.
Tallticka (Phellinus pini) (NT) hittades på sammanlagt fyra träd i tre delområden inom
Nytorps gärde. Arten växer i kärnveden av levande gamla tallar. Träden den växer på är
vanligen gamla, över 150 år, men den kan även förekomma på yngre tallar. När arten förekommer i gammal tallskog med ett stort inslag av gamla träd kan den uppträda på
många träd i ett område. I tallskogar där det endast förekommer enstaka gamla tallar hittar man oftast talltickan på endast något enstaka träd.

Andra påträffade naturvårdsarter
Förutom de rödlistade arterna hittades nio arter som används som indikatorarter av
Ekologiguppen, se tabell 1. Två arter har högt indikatorvärde, tibast och lind. Tibast indikerar beståndskontinuitet. Bland de kärlväxter som noterats från området förekommer
fyra arter med visst indikatorvärde, kyrkogårdslav, gul fetknopp, gökärt, smultron och
styvmorsviol samt tre med ringa indikatorvärde, blåbär, gråfibbla och liljekonvalj.
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Tabell 1.
Naturvårdsarter påträffade i undersökningsområdet. R.K. (Rödlistningskategori) avser
följande kategorier: NT – nära hotad, EN – sårbar. Kolumnen Skydd anger vilken paragraf i artskyddsförordningen (ASF) som reglerar artens skydd. Signalvärden listas med siffra 0-3 där: 0 –
ringa, 1 – visst, 2 – högt, 3 – mycket högt. Källa för bedömning av signalvärde anges med bokstav
där: E = Ekologigruppens naturvårdsart, Sk = skyddad art, S = Skogsstyrelsens signalart, T = typisk art, RL = rödlistad art. Kolumnen Objekt anger inom vilka delområden arten påträffats. I kolumn
Källa anges varifrån uppgift om artens förekomst kommer. Ekologigruppen innebär där att arten observerades under Ekologigruppens inventering av området.
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Artgrupp

R.K.

Skydd

Signalvärde

Objekt

Källa

Ask

Fraxinus excelsior

Kärlväxter

EN

-

0, RL

4, 32, 34

Ekologigruppen

Blåbär

Vaccinium myrtillus

Kärlväxter

-

-

0, T

09, 10, 16, 18, 21

Ekologigruppen

Gråfibbla

Pilosella officinarum

Kärlväxter

-

-

0

16

Ekologigruppen

Gröngöling

Picus viridis

Fåglar

NT

§ 4 ASF

RL, Sk

Gul fetknopp

Sedum acre

Kärlväxter

-

-

1, T

19

Ekologigruppen

Gökärt

Lathyrus linifolius

Kärlväxter

-

-

1, T

09, 10, 11, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 31

Ekologigruppen

Kyrkogårdslav

Pleurosticta acetabulum

Lavar

-

-

1

64

Ekologigruppen

Liljekonvalj

Convallaria majals

Kärlväxter

-

§ 9 ASF

0, T, Sk

09, 10, 11, 17, 18, 20,
21, 31

Ekologigruppen

Lind

Tilia cordata

Kärlväxter

-

-

3, S

23

Ekologigruppen

Reliktbock

Notorhina muricata

Skalbaggar

NT

-

3, T, S, RL

5, 28, 66

Ekologigruppen

Skogsalm

Ulmus glabra

Kärlväxter

CR

-

1, RL

13, 15, 24, 42, 43, 44,
45, 56

Ekologigruppen

Smultron

Fragaria vesca

Kärlväxter

-

-

1, E

03, 05, 09, 10, 11, 15,
16, 17, 18, 21

Ekologigruppen

Stare

Sturnus vulgaris

Fåglar

VU

§ 4 ASF

RL, Sk

Styvmorsviol

Viola tricolor

Kärlväxter

-

-

1, T

19

Ekologigruppen

Tallticka

Phellinus pini

Storsvampar

NT

-

3, T, S, RL

9, 26, 28

Ekologigruppen

Tibast

Daphne mezereum

Kärlväxter

-

-

3, T, S, Sk

10

Ekologigruppen

13

Artportalen

Artportalen
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Naturvårdsintressanta träd
Ingen riktad trädinventering har genomförts inom planområdet, men det förekommer
flera gamla träd som kan omfattas av definitionen för särskilt skyddsvärda träd. Om träden är 200 år eller äldre, bör samråd hållas med länsstyrelsen om avverkning är aktuellt
(Naturvårdsverket 2016).
Inom området finns en ek som är utpekad i Ekdatabasen. Dettaär jätteeken i objekt 4,
figur 3. Det finns även en jättelönn med mulm i området, objekt 53, figur 3.
Naturvårdsintressanta träd
Generellt kan sägas att ju äldre träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår finns på dem. Ett gammalt
träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Exempel på sådana strukturer är
stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för många arter. Många organismer är
helt beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa strukturer hotade. Gamla träd är oftare vid sämre
vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat angripas av olika arter insekter och vedsvampar har generellt
högre naturvärden än friska träd. Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre
naturvärden kommer det att få.
Naturvårdsverket (2004) definierar särskilt skyddsvärda träd som:
• Jätteträd; träd

1 meter i diameter.

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
• Grova hålträd; träd
(eller gren)

0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad hålighet i stam

Ekologigruppen (2017) har kompletterat denna klass med två ytterligare klasser:
• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd med förekomster rödlistade
arter, eller hålträd som inte är grova
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• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall gäller över 100 år), grova träd samt
träd med förekomster naturvårdsarter som inte är rödlistade. Träd av ask och almar klassas högre än
andra trädslag då dessa är starkt hotade, och således har högt skyddsvärde även för unga, livskraftiga
träd.
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Ekologisk känslighet
När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för
olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2015). Därför är det nödvändigt att redan i ett tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden. Detta regleras bland annat enligt Miljöbalken 1:1,
2:3 och 3 samt Plan och bygglagen 1:1 och 2:2. Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt så
att biologisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att spridning av arter fortsättningsvis är möjlig.
I det inventerade området finns naturvärden i form av värdefulla träd, skyddade arter
och naturtyper som är regionalt ovanliga.
Efter att områden har exploaterats finns det risk att spridningen mellan de kvarvarande
naturobjekten försvåras genom att huskroppar som uppförs bildar barriärer som hindrar
arters förflyttning. Nya huskroppar kan också innebära att objekt som tidigare haft god
tillgång till solinstrålning hamnar i skugga, vilket i sin tur kan missgynna arter som är värmekrävande.
Det finns risk för att de kvarvarande naturmiljöerna utsätts för ökad störning. Ett högre
besökstryck från boende i området kan leda till slitage på ytliga rötter som kan skada
träd.

Naturtyper
För samtliga naturtyper gäller generellt att ju högre naturvärde de har desto känsligare är
de, särskilt om värdet är knutet till skogens höga ålder. Ett av de största hoten för biologisk mångfald förutom ianspråktagande av värdefulla miljöer, är uppsplittring av naturmiljöer, samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse.

Barrskogar
Barrskogar är känsliga för avverkning eftersom en stor del av naturvärdet är knutet till
träden. Rödlistade signalarter som tallticka och reliktbock är kopplade till förekomster av
gamla tallar och är således mycket känsliga för att dessa träd försvinner. Inom flera av
objekten förekommer gammal tall. Vid en exploatering är det av stor vikt att behålla
kontinuitet av tall i olika åldrar samt behålla yngre tallar som tillåts att bli gamla.
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Hällmarkstallskogar är känsliga för exploateringar som innebär att gamla träd avverkas.
Hällmarkstallskogar är även känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så
som död ved, både i form av liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultningsstadier av ved är känsliga för kontinuitetsbrott. Arterna behöver hela tiden ha tillgång till sitt substrat, tar man bort substratet
tar man bort möjligheterna för arterna att existera på platsen.
Hällmarkstallskogar, där markerna ofta är magra och jordtäcket är tunt, är känsliga
för slitage i samband med en exploatering, framförallt i form av skador från skogsmaskiner och fordon.
Hällmarkstallskogarnas markskikt är också känsligt för slitage från ett ökat besökstryck genom ökat tramp som skaver bort de redan tunna jordskikt som finns i naturtypen.
Gamla, solbelysta tallar är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar dessa i hög grad.
Gamla träd och ersättningsträd till dessa behöver finnas kontinuerligt inom området
för att naturvärden kopplade till träden ska kunna finnas kvar.
Tallars rotsystemen kan skadas av bebyggelse som anläggs intill träden.
15
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§

Hällmarkstallskogarnas naturvärde för framtiden kan på lång sikt riskeras om användningen av området innebär att föryngring av träd inte sker, till exempel till följd
av hårt slitage.

Förslag till anpassningar och åtgärder
Förenklat sett kan man säga att ett skogsområdes naturvärden beror på hur länge en
miljö har fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid
det tar för ett område att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning (figur 4). De gamla tallmiljöerna inom planområdet skulle ta minst 150 år att nyskapa, i vissa fall betydligt längre tid, medan de yngre blandlövskogarna skulle ta cirka
50-70 år att återskapa.

Figur 4. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga ihop.
Ju äldre skog desto högre naturvärden som regel.

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området ofta kan återskapas inom andra delar av området. Lägre naturvärden som går förlorade kan kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya stadsstrukturen eller i intilliggande områden, till exempel brynmiljöer med blommade och bärande buskar och
träd. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att återskapa eller kompensera för och
bör därför i regel inte bebyggas utan sparas till så stor del som möjligt. Miljöer med äldre
skog är känsliga för ingrepp, och om stora delar av de gamla träden försvinner uppkommer skada på naturvärdena på platsen som bedöms vara irreversibel, och som ger en
minskad möjlighet att på platsen upprätthålla habitatnätverk och funktionella ekologiska
samband med närliggande skogsområden.

Åtgärdsförslag för att minska negativ påverkan på naturvärden
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Bevara huvuddelen av områden av högt naturvärde, klass 2. För att upprätthålla och gynna biologisk mångfald i området bör så stora sammanhängande delar
som möjligt av delområden som har högt naturvärde undantas från bebyggelse.
Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen.
Områden med påtagligt värde, klass 3, bör sparas i så stor utsträckning som möjligt.
Områden med påtagligt naturvärde kan fungera som en buffertzon runt klass 2-områden. Större sammanhängande områden ger bättre möjligheter för fler naturtyper
och arter att fortleva på sikt.
Lämna kvar stående död ved och nedtagna träd som värdefull död ved. Naturvärdet i skogsmiljöer är känsliga för avverkning och bortforsling av död ved i form
av liggande stockar och torrakor. Om död ved tas bort försvinner arter knutna till
olika förmultningsstadier av död ved. Många arter måste ha kontinuerlig tillgång till
sitt substrat (sin livsmiljö). Tar man bort substratet tar man helt bort möjligheterna
för arterna att existera på platsen.
Håll öppet kring gamla och vidkroniga lövträd och gynna utvecklingen av
nya vidkroniga lövträd. Individer av ädla lövträd som ek, ask, alm och lönn gynnas
generellt av god tillgång till ljus och av att slippa trängas med andra trädindivider.

§
§

§

§

§

§
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Om de tillåts växa utan konkurrens från omgivande träd redan från unga år utvecklar de oftast en lågt ansatt och vid krona. Detta är i sin tur en god förutsättning för
att träden ska bli gamla, ihåliga och viktiga naturvårdsträd. Det är mycket viktigt att
gamla och vidkroniga tillåts växa mer eller mindre helt öppet.
Lämna ett avstånd på 5-10 meter från trädens kronor och rotsystem vid schaktning
nära träd.
Integrera ekosystemtjänster i planering och gestaltning. Områden med höga
naturvärden är även en viktig och värdefull förutsättning för den grundläggande
ekosystemtjänsten Biologisk mångfald. Vidare skapar sammanhängande naturområden och sparade träd även bättre förutsättningar för reglerande tjänster som lokal
klimatreglering, vattenreglering, med mera.
Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket
högt indikatorvärde. Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta indikatorvärde bör i möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till förekomsterna vid skötsel av området. Genom att planera och genomföra särskilt utformade skötselåtgärder kan man öka förutsättningarna för kända arter och för andra
arter som det är angeläget att gynna. Exempel på arter och artgrupper som ganska
enkelt skulle kunna gynnas vid Nytorps gärde är tornseglare, stare och fladdermöss.
Gynna tornseglare. Tornseglare är numera helt knuten till mänsklig bebyggelse och
den vanligaste boplatsen utgörs av håligheter som finns under storkupiga takpannor,
men den utnyttjar även andra håligheter och nischer i större byggnader. Arten kan
gynnas av att holkar placeras ut på tak eller fasader. Det finns färdiga moduler av
holkar för tornseglare på marknaden som kan integreras väl på tak och i fasader. Det
får dock inte finnas några hinder framför bohålet som kan hindra inflygning.
Gynna fladdermöss. Fladdermöss trivs i trädrika kulturlandskap med en mosaik av
skogsdungar och ängsmarker, gärna nära vatten. I Sverige bor många fladdermöss i
träd, andra i hus och några i grottor och källare. Fladdermöss är känsliga för belysning, till exempel fasadbelysningar. För att gynna fladdermöss bör områden utan belysning behållas eller skapas. Fladdermusholkar kan placeras ut på 3-4 meters höjd
ovan marken, till exempel i träd, med fri sikt från utflygningshålet och gärna i söderläge.
Gynna stare. För att gynna stare kan starholkar sättas upp i lämpliga områden.
Spara gamla lövträd, speciellt aspar, i brynmiljöer, de kan bli lämpliga boträd. Staren
gynnas av miljöer med kort och gles vegetation.
Ta fram en skötselplan för natur och parkmark med syfte att bevara och höja
naturkvaliteten. Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa (något yngre
träd som ska växa och blir gamla) behöver finnas kontinuerligt inom områdena för
att naturvärde kopplade till träden ska kunna finnas kvar. En skötselplan kan ge anvisningar för att skapa struktur och framförhållning för att kunna bevara mark som
planläggs som natur och park. En skötselplan bör också peka ut de arter och artgrupper som bör gynnas och vilka åtgärder som bör genomföras för att ge goda förutsättningar för arterna.
Uppmuntra byggaktörer och arkitekter att bevara befintlig vegetation inom
kvartersmark där det går. Vid nyplantering bör växtarter användas som anknyter
till platsens natur. I möjligaste mån bör vilda svenska växter användas. Detta ökar
förutsättningarna för arter knutna till arter som redan förekommer i landskapet. Det
minkar också risken för att invasiva arter introduceras.
Stärk gröna samband till närliggande naturområden genom att plantera nya träd,
exempelvis ek och sälg på den gamla åkermarken. Förslagsvis längs den östra kanten
inom planområdet.
Etablera ängsvegetation på den gamla åkermarken. Etablering kan ske genom
frösådd, inköp av färdiga ängsmattor eller plantering av pluggplantor. För att behålla
ängsfloran måste ängsvegetationen slås en gång varje år och höet tas bort.
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Bilaga 1. Objektskatalog
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgränsats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation
som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om bedömning av ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjekts
läge och utbredning finns redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren. Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i stigande nummerordning.

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

Naturvärdesklass
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån hur bedömningen av respektive art- och biotopvärde har utfallit (se beskrivning i bilaga 2, Metodbeskrivning). Bedömt art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.
Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:
• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald
• Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
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Som tillägg kan också följande klass ingå:
• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald
Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte
ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga) används namn i enlighet med en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se
bilaga 2, Metodbeskrivning).
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Bilaga 2. Metodbeskrivning för naturvärdesbedömning enligt SIS
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende
på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska
naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för friluftslivet beaktas inte.
Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4.
Områden med lägre naturvärde redovisas inte.
Naturvärdesklasserna är:
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår
bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
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I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark.
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global
nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet
men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra
värdestrukturer och värdeelement saknas.
I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel,
socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.

Parametrar för naturvärdesbedömning
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotopvärde.
20
20

Biotopvärde
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och
strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad
Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper
som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura- naturtyperna (Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.
Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter;
§ Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga
§ Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer, strukturer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form
För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och
med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella
regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i
ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Naturanaturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske. Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp.
För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker räcker
det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyper uppnås för att
erhålla högt biotopvärde.

Artvärde
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter,
hotade arter och artrikedom.
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En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda
allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter.
Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan
nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som indikerar gynnsam
bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirektivet, skogliga signalarter
(utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter
(utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna
indikatorarter.
Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respektive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrikedom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med bristfällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på
en fyrgradig skala för artvärde.
För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som exempelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så
att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger
högt artvärde.

Samlad naturvärdesbedömning
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och
artvärden som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av naturvårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap
rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper
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har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in
i den samlade bedömningen.

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

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär bedömning

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När
osäkerheten bedöms som alltför stor så redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:
§ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under
årstiden då fältarbetet genomförs
§ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter
då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar)
§ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark och så vidare)
§ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av naturvårdsarter saknas
§ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsarter ingår inte i uppdraget
§ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas
Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss
osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.
Preliminär bedömning kan anges när:
§ naturvårdsarter inte har inventerats
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§ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat
inventeras (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängsmiljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa.
När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen,
det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen
sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet

Avgränsningar
Kartläggning av värden för friluftsliv och rekreation inte i detta uppdrag.
Det ingår inte i detta uppdrag att utreda konsekvenser av eventuell exploatering eller ge
förslag till kompensationsåtgärder.

Referenser
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Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering
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Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

01. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av tio grova lönnar, cirka 60-65 cm i diameter, vid gång- och cykelvägar på Nytorps gärde. Några av lönnarna
är kvistade.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Solexponerad, spår av hamling

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
65 cm
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02. Ek bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området utgörs av lövträd i bryn med en grövre ek. I brynet växer hagtorn, slån och ung lönn, asp och björk.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, vidkroniga träd

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Vidkronig, solexponerad, grov

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

80 cm
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03. Lövbryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Brynmiljö med hagtorn, nyponros, slån, rönn, björk, ek och asp. En nästan gammal asp.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Grov

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, sydvänt

Frekvens

55 cm

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art
Smultron (Fragaria vesca)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Diameter

Naturvårdsartstyp

Referens

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar
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04. Ekar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
En jätteek och två grova ekar i sydbryn. Unga askskott och hagtorn. Asp med bohål.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Mycket gammal ek

Vidkronig, solexponerad

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

Frekvens

116 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Starkt hotad (EN)

Aina Pihlgren

Diameter

Kommentar
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05. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tallar, björk, lönn och ek. En gammal tall med spår av den rödlistade arten reliktbock. En nästan gammal tall
och en nästan gammal björk med mulm finns i området. En tall med 10-tal bohål. Ingen förekomst av död ved.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
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 inte påtagligt 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Bohål

40 cm

Värdefulla träd

Gammal tall

Iinsektshål och gångar, solexponerad

70 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Djupa barksprickor, hålträd mulm

60 cm

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Rödlistekategori

Referens

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art
Smultron (Fragaria vesca)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter
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06. Sälgar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
I området växer två gamla sälgar. Den ena sälgen är trestammig och den grövsta stammen mäter 266 cm i omkrets. Den andra
sälgen är hålträd med mulm och den mäter 170 cm i omkrets. Hagtorn växer bredvid sälgarna.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal sälg

Hålträd mulm, iinsektshål och gångar

Värdefulla träd

Gammal sälg

Hålträd mulm

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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07. Park med en lönn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området utgörs av en gammal, grov lönn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal lönn

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter
70 cm

Sida: 1
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08. Ek
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av en ek med en diameter på 60 cm. Hagtorn växer bredvid eken.

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

Sida: 1
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09. Hällmarkstallskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Flerskiktad hällmarkstallstog med viss förekomst av blåbärsris. Gamla tallar och död ved i form av torrakor och torrträd
förekommer allmänt i området. Markskiktet är nött och det finns ingen liggande död ved. Enstaka björk, ek och oxel växer i
området. Den rödlistade arten tallticka finns på två tallar i området.
Beståndålder: 120-150

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och ett påtagligt biotopvärde.
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 inte påtagligt 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Värdefulla träd

Gammal tall

Iinsektshål och gångar

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

65 cm

Torrträd och högstubbar

Tall

Torrträd

Allmän - riklig (>
50/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Rödlistekategori

Referens

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Kommentar

Rödlistade arter
Art

Förekomst

Tallticka (Phellinus pini)

Flera

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärd
e

Kommentar
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Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Flera

typisk art

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Flera

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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10. Triviallövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Triviallövskog med främst asp och björk samt visst inslag av sälg, rönn och ek. Viss förekomst av död ved. Tibast växer i
området.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Sälg

Barklös, iinsektshål och gångar

Torrträd och högstubbar

Sälg

Bohål, iinsektshål och gångar,
vedsvamprik

Frekvens

25 cm

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Brynmiljö

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)
Tibast (Daphne mezereum)

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Enstaka

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Enstaka

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Kommentar
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Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Sida: 1
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11. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med björk, lönn, asp, ek, sälg och rönn. I brynet växer hagtorn och nypon. Viss mängd död ved i markskikt.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement
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Torrträd och högstubbar

Frekvens
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Torrträd

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Lågor

Triviallövlåga

Geologi

Bergvägg/Lodyta

Östexponerad

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Beskuggad, vidkronig

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art
Smultron (Fragaria vesca)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Diameter

Kommentar

70 cm

Sida: 2
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Gökärt (Lathyrus linifolius)
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typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren
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12. Aspskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Aspskog med inslag av sälg och lönn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Geologi

Bergvägg/Lodyta

Östexponerad

Värdefulla träd

Gammal asp

Bohål

Naturvårdsarter

Frekvens

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

13. Ädellövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ädellövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Litet område med almar och sälg samt inslag av hägg. Viss förekomst av död ved.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Torrträd och högstubbar

Sälg

Barklös, iinsektshål och gångar, bohål

Värdefulla träd

Nästan gammal alm

Frekvens

50 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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14. Triviallöv
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Bryn med hägg, gråvide, hagtorn, körsbär och lönn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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15. Aspskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Olikåldrig aspskog med inslag av alm.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, sydvänt, blommande/bärande
buskar

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Gökärt (Lathyrus linifolius)

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Skogsalm (Ulmus glabra)

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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16. Tallskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tallområde med inslag av björk, rönn och ek.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och obetydligt biotopvärde.
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 inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter
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Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Gråfibbla (Pilosella
officinarum)

Enstaka

brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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17. Triviallövskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Ung asp och rönn i blockig brant samt några unga ekar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och obetydligt biotopvärde.
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 inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Geologi

Storblockigt

Sydexponerad

Frekvens

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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18. Tallskog med björk
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tallområde med inslag av björk och ek. Viss förekomst av död ved.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Triviallövträd

Barklös

Lågor

Triviallövlåga

Frekvens
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter
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Sida: 2
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Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Sida: 1
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19. Hällmarktallskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Hällmarkstallskog med enstaka tallar, markskiktet är nött.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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
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Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Styvmorsviol (Viola tricolor)
Gul fetknopp (Sedum acre)

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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20. Aspskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Aspskog med inslag av ek och björk. Viss förekomst av död ved.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar
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Lågor

Frekvens
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Barklös

Allmänt (15-30
m3/ha)

Triviallövlåga

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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21. Ekskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av ett litet skogsparti med några yngre ekar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och obetydligt biotopvärde.
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 inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Triviallövlåga

Frekvens

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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22. Park med en tall
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av en solexponerad tall, cirka 100-120 år, i parkmiljö.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Solexponerad

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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23. Park med lindar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lindallé med fem lindar med diameter 30-50 cm. Allér är biotopskyddade.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
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Art
Skogslind (Tilia cordata)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

signalart skog

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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24. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tall, asp, lind, björk och alm.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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25. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tre stycken lönnar i park, beskurna.

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

Sida: 1
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26. Tallar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tre äldre tallar, hagtorn, lönnarter och hägg. Den rödlistade arten tallticka växer på en av tallarna.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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27. Lövträdsrika bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Bryn med björk, exotiska lönnar, fläder, nypon, rönn, hägg och sälg.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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28. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tall, gran och björk. De rödlistade arterna tallticka och reliktbock förekommer i området.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.
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 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal gran

Iinsektshål och gångar

70 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Iinsektshål och gångar

55 cm

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Reliktbock (Nothorhina
muricata)
Tallticka (Phellinus pini)

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Enstaka

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Flera

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

29. Aspskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Aspskog med inslag av sälg.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Spår av hamling, bohål

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

50 cm
Iinsektshål och gångar

60 cm

Sida: 1
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30. Blandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med främst tall men även gran, björk, ek, sälg och rönn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

60 cm

Värdefulla träd

Gammal sälg

80 cm

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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31. Aspblandskog i bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med främst asp, men även tall, sälg och rönn, i nordvänt bryn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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.
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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Diameter

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Brynmiljö

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Frekvens

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

50 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

50 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Iinsektshål och gångar, uppsprucken
bark

60 cm

Torrträd och högstubbar

Asp

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Kommentar

Sida: 1
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32. Lövrikt bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lövrikt bryn med inslag av yngre ask och hagtorn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Brynmiljö
Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Iinsektshål och gångar

30 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Starkt hotad (EN)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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33. Tall
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tallskog med en nästan gammal tall.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall
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Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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34. Park med askar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av två askar, varav en är nästan gammal.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ask

Frekvens

55 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Starkt hotad (EN)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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35. Ek
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Vidkronig ek med låga grenar. 35 cm i diameter i brösthöjd, men 60 cm vid basen.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Vidkronig

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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36. Lövträdrikt bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blommande bryn med fläder, hägg, björkar, lönn och gråvide. Fyra björkar, cirka 40 cm i diameter.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Solexponerat, blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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37. Lövträdrikt bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Björkar, hagtorn, rönn, ung ek, asp, lönn i sydvänt bryn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal björk

Brynmiljö

Bryn

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter
50 cm

Förekomst av blommande/bärande
buskar, gamla buskar, sydvänt

Sida: 1
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38. Gammal sälg
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Gammal flerstammig sälg med sju stammar varav fyra döda. Mulmträd med insektsgångar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal sälg

Vedsvamprik, döende träd, grov,
iinsektshål och gångar, hålträd mulm

Torrträd och högstubbar

Sälg

Vedsvamprik, uppsprucken bark,
torrträd, solexponerad, mulm,
iinsektshål och gångar, gammal,

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
45 cm

Sida: 1
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39. Park med lönn, ek och tall
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Övrig skog , Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Område med en lönn, 50 cm i diameter, en ek, 70 cm i diameter, och en tall, 40 cm i diameter. Träden är solexponerade.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Solexponerad

50 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Solexponerad

70 cm

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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40. Lövträdrikt bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Bryn med lönn, hagtorn, asp och ung ek.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

41. Park med ek, asp och lönn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Innergård mellan hus med en nästan gammal ek, två aspar och två lönnar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Vidkronig

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
75 cm
50 cm

Sida: 1
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42. Park med almar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Dunge med unga almar och några unga lönnar. Almarna är cirka 35 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Flera

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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43. Park med lönn, alm och oxel
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd), Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Fem träd i rad med tre grövre lönnar, en gammal alm och en gammal oxel. Träden är solexponerade och kvistade. Träden
bedöms inte omfattas av generellt biotopskydd då de växer i direkt anslutning till bebyggelse.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. Alm är rödlistad i kategorin akut hotad.
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: Enstaka hotade arter förekommer.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal alm

Grov, solexponerad

97 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Solexponerad

60 cm

Värdefulla träd

Gammal lönn

Solexponerad, iinsektshål och gångar

70 cm

Värdefulla träd

Gammal oxel

Solexponerad

50 cm

Värdefulla träd

Gammal lönn

Solexponerad, kandelaberform

70 cm

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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44. Lövrikt bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lövträdrikt bryn med hagtorn, lönn, alm, ung ek, björk och oxel. En gammal, grov björk med knota.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal björk

Vidkronig

Frekvens

75 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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45. Lövbryn med hagtorn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Rikligt med hagtorn i bryn, enstaka sälg, lönn, rönn och fläder. En ung alm.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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
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Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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46. Park med lönn och björk
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Område mellan bostadshus med tre lönnar och fem björkar. Lönnar 40-50 cm diameter.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal björk

50 cm

Värdefulla träd

Gammal lönn

70 cm

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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47. Park med oxel och björk
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Två gamla, grova oxlar och en gammal, grov björk.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal oxel

Kandelaberform, solexponerad

65 cm

Värdefulla träd

Gammal björk

Djupa barksprickor, grov, solexponerad

90 cm

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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48. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lönnallé med tio nästan gamla lönnar, delvis i dubbel rad. Lönnarna är cirka 50-60 cm i diameter. En lönn är gammal och cirka
80 cm i diameter. Alléer omfattas av biotopskydd.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal lönn

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter
80 cm
50-60 cm

Sida: 1
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49. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Sex unga lönnar i allé längs gång och cykelväg. 30- 50 cm i diameter. Alléer omfattas av biotopskydd.

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

Sida: 1
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50. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Ung lönn allé med 11 träd, 30-45 cm i diameter. Alléer omfattas av biotopskydd.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde.
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.
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Naturvårdsarter

Sida: 1
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51. Park med hagtorn och lönn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Rikligt med hagtorn och några lönnar samt enstaka nypon och hägg.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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52. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med nästa gamla tallar och yngre björk, lönn, ek och asp. I området växer ett flertal tallar med diametern 60 cm. En
tall mäter 65 cm i diameter. Död ved förekommer i form av två torrakor av asp. En tall, 60 cm, med bohål.
Beståndålder: 70-100

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Bohål

Torrträd och högstubbar

Asp

Torrträd, uppsprucken bark

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

60 cm

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

53. Park med jättelönn
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
En jättelönn som mäter 350 cm i omkrets. Lönnen är ihålig med mulm. Goda förutsättningar finns för rödlistade insekter och
svampar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt biotopvärde och ett obetydligt artvärde. Viss osäkerhet i bedömningen av artvärdet då det
skulle kunna finnas ovanlig insekter och svampar knutna till trädet, vilket inte har undersökts.
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: De biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i
stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Grov, hålträd mulm, vidkronig,
solexponerad

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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54. Park med hagtorn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av hagtorn, körsbär och lönn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar,
solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

55. Park med hagtorn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Rikligt med hagtorn och enstaka lönnar och aspar i sydvänt bryn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

56. Triviallövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Triviallövskog med björk, hagtorn och sälg samt inslag av alm. Två yngre almar växer i området. En död sälg med mulm och
insektsgångar. En levande sälg, hålträd med mulm, döende. Stubbe av grov sälg.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Triviallövträd

Iinsektshål och gångar, torrträd,
uppsprucken bark, mulm, hålträd

Värdefulla träd

Gammal sälg

Hålträd mulm

Frekvens

45 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art
Skogsalm (Ulmus glabra)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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57. Hägg
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Skogsdunge som domineras av hägg med inslag av hagtorn, gråvide och lönn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

58. Park med björk
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Nästa gammal björk, 50 cm, med bohål i gren.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Solexponerad, bohål

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

50 cm

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

59. Lönnallé
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Allé med åtta lönnar och en björk vid parkering. Lönnarna mäter mellan 55 och 60 cm i diameter och björken är 50 cm i
diameter. Hagtornsbuskar växer vid allén. Alléer omfattas av biotopskydd.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Naturvårdsarter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

60. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med asp, gran, björk, tall, ek, lönn och rönn. I fältskiktet växer ungt lövsly. Två nästan gamla björkar och en nästan
gammal asp växer i området. Tallarna är cirka 50-60 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Grov

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
65 cm
50 cm

Sida: 1
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61. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Litet område med nästa gamla lönnar, 40- 60 cm i diameter.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Kandelaberform

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
60 cm

Sida: 1
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62. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Fyra nästan gamla lönnar, 40-50 cm i diameter.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Naturvårdsarter

Sida: 1
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63. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Två nästan gamla lönnar, 65 cm respektive 45 cm i diameter.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Naturvårdsarter

Sida: 1
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01. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av tio grova lönnar, cirka 60-65 cm i diameter, vid gång- och cykelvägar på Nytorps gärde. Några av lönnarna
är kvistade.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Solexponerad, spår av hamling

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
65 cm

Sida: 1
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02. Ek bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området utgörs av lövträd i bryn med en grövre ek. I brynet växer hagtorn, slån och ung lönn, asp och björk.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, vidkroniga träd

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Vidkronig, solexponerad, grov

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

80 cm

Sida: 1
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03. Lövbryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Brynmiljö med hagtorn, nyponros, slån, rönn, björk, ek och asp. En nästan gammal asp.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Grov

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, sydvänt

Frekvens

55 cm

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art
Smultron (Fragaria vesca)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Diameter

Naturvårdsartstyp

Referens

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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04. Ekar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
En jätteek och två grova ekar i sydbryn. Unga askskott och hagtorn. Asp med bohål.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Mycket gammal ek

Vidkronig, solexponerad

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

Frekvens

116 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Starkt hotad (EN)

Aina Pihlgren

Diameter

Kommentar

Sida: 1
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05. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tallar, björk, lönn och ek. En gammal tall med spår av den rödlistade arten reliktbock. En nästan gammal tall
och en nästan gammal björk med mulm finns i området. En tall med 10-tal bohål. Ingen förekomst av död ved.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
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 inte påtagligt 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Bohål

40 cm

Värdefulla träd

Gammal tall

Iinsektshål och gångar, solexponerad

70 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Djupa barksprickor, hålträd mulm

60 cm

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Rödlistekategori

Referens

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art
Smultron (Fragaria vesca)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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06. Sälgar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
I området växer två gamla sälgar. Den ena sälgen är trestammig och den grövsta stammen mäter 266 cm i omkrets. Den andra
sälgen är hålträd med mulm och den mäter 170 cm i omkrets. Hagtorn växer bredvid sälgarna.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal sälg

Hålträd mulm, iinsektshål och gångar

Värdefulla träd

Gammal sälg

Hålträd mulm

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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07. Park med en lönn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området utgörs av en gammal, grov lönn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal lönn

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter
70 cm

Sida: 1
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08. Ek
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av en ek med en diameter på 60 cm. Hagtorn växer bredvid eken.

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

Sida: 1
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09. Hällmarkstallskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Flerskiktad hällmarkstallstog med viss förekomst av blåbärsris. Gamla tallar och död ved i form av torrakor och torrträd
förekommer allmänt i området. Markskiktet är nött och det finns ingen liggande död ved. Enstaka björk, ek och oxel växer i
området. Den rödlistade arten tallticka finns på två tallar i området.
Beståndålder: 120-150

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och ett påtagligt biotopvärde.
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 inte påtagligt 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Värdefulla träd

Gammal tall

Iinsektshål och gångar

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

65 cm

Torrträd och högstubbar

Tall

Torrträd

Allmän - riklig (>
50/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Rödlistekategori

Referens

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Kommentar

Rödlistade arter
Art

Förekomst

Tallticka (Phellinus pini)

Flera

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärd
e

Kommentar
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Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Flera

typisk art

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Flera

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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10. Triviallövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Triviallövskog med främst asp och björk samt visst inslag av sälg, rönn och ek. Viss förekomst av död ved. Tibast växer i
området.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Sälg

Barklös, iinsektshål och gångar

Torrträd och högstubbar

Sälg

Bohål, iinsektshål och gångar,
vedsvamprik

Frekvens

25 cm

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Brynmiljö

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)
Tibast (Daphne mezereum)

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Enstaka

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Enstaka

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Kommentar
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Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Sida: 1
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11. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med björk, lönn, asp, ek, sälg och rönn. I brynet växer hagtorn och nypon. Viss mängd död ved i markskikt.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement
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Torrträd och högstubbar

Frekvens
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Torrträd

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Lågor

Triviallövlåga

Geologi

Bergvägg/Lodyta

Östexponerad

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Beskuggad, vidkronig

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art
Smultron (Fragaria vesca)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Diameter

Kommentar

70 cm

Sida: 2
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Gökärt (Lathyrus linifolius)
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typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Sida: 1
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12. Aspskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Aspskog med inslag av sälg och lönn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Geologi

Bergvägg/Lodyta

Östexponerad

Värdefulla träd

Gammal asp

Bohål

Naturvårdsarter

Frekvens

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

13. Ädellövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ädellövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Litet område med almar och sälg samt inslag av hägg. Viss förekomst av död ved.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Torrträd och högstubbar

Sälg

Barklös, iinsektshål och gångar, bohål

Värdefulla träd

Nästan gammal alm

Frekvens

50 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

14. Triviallöv
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Bryn med hägg, gråvide, hagtorn, körsbär och lönn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

15. Aspskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Olikåldrig aspskog med inslag av alm.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, sydvänt, blommande/bärande
buskar

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Gökärt (Lathyrus linifolius)

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Skogsalm (Ulmus glabra)

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

16. Tallskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tallområde med inslag av björk, rönn och ek.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och obetydligt biotopvärde.
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 inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Gråfibbla (Pilosella
officinarum)

Enstaka

brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

17. Triviallövskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Ung asp och rönn i blockig brant samt några unga ekar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och obetydligt biotopvärde.
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 inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Geologi

Storblockigt

Sydexponerad

Frekvens

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

18. Tallskog med björk
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tallområde med inslag av björk och ek. Viss förekomst av död ved.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Triviallövträd

Barklös

Lågor

Triviallövlåga

Frekvens
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Sida: 2

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

19. Hällmarktallskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Hällmarkstallskog med enstaka tallar, markskiktet är nött.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Styvmorsviol (Viola tricolor)
Gul fetknopp (Sedum acre)

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

20. Aspskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Aspskog med inslag av ek och björk. Viss förekomst av död ved.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Lågor

Frekvens
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Barklös

Allmänt (15-30
m3/ha)

Triviallövlåga

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

21. Ekskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av ett litet skogsparti med några yngre ekar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och obetydligt biotopvärde.
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 inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Triviallövlåga

Frekvens

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Art

Förekomst

Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Enstaka

typisk art

Aina Pihlgren

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ekologigruppens
naturvårdsart

Aina Pihlgren

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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22. Park med en tall
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av en solexponerad tall, cirka 100-120 år, i parkmiljö.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Solexponerad

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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23. Park med lindar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lindallé med fem lindar med diameter 30-50 cm. Allér är biotopskyddade.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
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Art
Skogslind (Tilia cordata)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

signalart skog

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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24. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tall, asp, lind, björk och alm.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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25. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tre stycken lönnar i park, beskurna.

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

Sida: 1
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26. Tallar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tre äldre tallar, hagtorn, lönnarter och hägg. Den rödlistade arten tallticka växer på en av tallarna.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

27. Lövträdsrika bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Bryn med björk, exotiska lönnar, fläder, nypon, rönn, hägg och sälg.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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28. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med tall, gran och björk. De rödlistade arterna tallticka och reliktbock förekommer i området.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.
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 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal gran

Iinsektshål och gångar

70 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Iinsektshål och gångar

55 cm

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Reliktbock (Nothorhina
muricata)
Tallticka (Phellinus pini)

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Enstaka

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Flera

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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29. Aspskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Aspskog med inslag av sälg.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Spår av hamling, bohål

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

50 cm
Iinsektshål och gångar

60 cm

Sida: 1
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30. Blandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med främst tall men även gran, björk, ek, sälg och rönn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

60 cm

Värdefulla träd

Gammal sälg

80 cm

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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31. Aspblandskog i bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med främst asp, men även tall, sälg och rönn, i nordvänt bryn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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.
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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Diameter

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Brynmiljö
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Frekvens

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

50 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

50 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Iinsektshål och gångar, uppsprucken
bark

60 cm

Torrträd och högstubbar

Asp

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Liljekonvalj (Convallaria
majalis)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

AFS: § 9

Aina Pihlgren

Naturvårdsartstyp

Referens

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Aina Pihlgren

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Kommentar

Sida: 1
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32. Lövrikt bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lövrikt bryn med inslag av yngre ask och hagtorn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Brynmiljö
Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Bohål

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Iinsektshål och gångar

30 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Starkt hotad (EN)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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33. Tall
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Tallskog med en nästan gammal tall.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall
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Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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34. Park med askar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av två askar, varav en är nästan gammal.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ask

Frekvens

55 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Starkt hotad (EN)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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35. Ek
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ekskog (9160, 9190)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Vidkronig ek med låga grenar. 35 cm i diameter i brösthöjd, men 60 cm vid basen.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Vidkronig

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

36. Lövträdrikt bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blommande bryn med fläder, hägg, björkar, lönn och gråvide. Fyra björkar, cirka 40 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Solexponerat, blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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37. Lövträdrikt bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Björkar, hagtorn, rönn, ung ek, asp, lönn i sydvänt bryn.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal björk

Brynmiljö

Bryn

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter
50 cm

Förekomst av blommande/bärande
buskar, gamla buskar, sydvänt

Sida: 1
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38. Gammal sälg
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Gammal flerstammig sälg med sju stammar varav fyra döda. Mulmträd med insektsgångar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal sälg

Vedsvamprik, döende träd, grov,
iinsektshål och gångar, hålträd mulm

Torrträd och högstubbar

Sälg

Vedsvamprik, uppsprucken bark,
torrträd, solexponerad, mulm,
iinsektshål och gångar, gammal,

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
45 cm

Sida: 1
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39. Park med lönn, ek och tall
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Övrig skog , Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Område med en lönn, 50 cm i diameter, en ek, 70 cm i diameter, och en tall, 40 cm i diameter. Träden är solexponerade.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Solexponerad

50 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Solexponerad

70 cm

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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40. Lövträdrikt bryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Bryn med lönn, hagtorn, asp och ung ek.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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41. Park med ek, asp och lönn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Innergård mellan hus med en nästan gammal ek, två aspar och två lönnar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Vidkronig

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
75 cm
50 cm

Sida: 1
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42. Park med almar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Dunge med unga almar och några unga lönnar. Almarna är cirka 35 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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
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Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Flera

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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43. Park med lönn, alm och oxel
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd), Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Fem träd i rad med tre grövre lönnar, en gammal alm och en gammal oxel. Träden är solexponerade och kvistade. Träden
bedöms inte omfattas av generellt biotopskydd då de växer i direkt anslutning till bebyggelse.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. Alm är rödlistad i kategorin akut hotad.
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: Enstaka hotade arter förekommer.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal alm

Grov, solexponerad

97 cm

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Solexponerad

60 cm

Värdefulla träd

Gammal lönn

Solexponerad, iinsektshål och gångar

70 cm

Värdefulla träd

Gammal oxel

Solexponerad

50 cm

Värdefulla träd

Gammal lönn

Solexponerad, kandelaberform

70 cm

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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44. Lövrikt bryn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lövträdrikt bryn med hagtorn, lönn, alm, ung ek, björk och oxel. En gammal, grov björk med knota.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal björk

Vidkronig

Frekvens

75 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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45. Lövbryn med hagtorn
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Rikligt med hagtorn i bryn, enstaka sälg, lönn, rönn och fläder. En ung alm.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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
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Rödlistade arter
Art

Förekomst

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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46. Park med lönn och björk
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Område mellan bostadshus med tre lönnar och fem björkar. Lönnar 40-50 cm diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal björk

50 cm

Värdefulla träd

Gammal lönn

70 cm

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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47. Park med oxel och björk
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Två gamla, grova oxlar och en gammal, grov björk.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal oxel

Kandelaberform, solexponerad

65 cm

Värdefulla träd

Gammal björk

Djupa barksprickor, grov, solexponerad

90 cm

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog 7740_Nytorpsgarde_AP

48. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Lönnallé med tio nästan gamla lönnar, delvis i dubbel rad. Lönnarna är cirka 50-60 cm i diameter. En lönn är gammal och cirka
80 cm i diameter. Alléer omfattas av biotopskydd.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal lönn

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter
80 cm
50-60 cm

Sida: 1
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49. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Sex unga lönnar i allé längs gång och cykelväg. 30- 50 cm i diameter. Alléer omfattas av biotopskydd.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Naturvårdsarter

Sida: 1
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50. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Ung lönn allé med 11 träd, 30-45 cm i diameter. Alléer omfattas av biotopskydd.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde.
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.
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Naturvårdsarter

Sida: 1
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51. Park med hagtorn och lönn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Rikligt med hagtorn och några lönnar samt enstaka nypon och hägg.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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52. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med nästa gamla tallar och yngre björk, lönn, ek och asp. I området växer ett flertal tallar med diametern 60 cm. En
tall mäter 65 cm i diameter. Död ved förekommer i form av två torrakor av asp. En tall, 60 cm, med bohål.
Beståndålder: 70-100

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Bohål

Torrträd och högstubbar

Asp

Torrträd, uppsprucken bark

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

60 cm

Sida: 1
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53. Park med jättelönn
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
En jättelönn som mäter 350 cm i omkrets. Lönnen är ihålig med mulm. Goda förutsättningar finns för rödlistade insekter och
svampar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt biotopvärde och ett obetydligt artvärde. Viss osäkerhet i bedömningen av artvärdet då det
skulle kunna finnas ovanlig insekter och svampar knutna till trädet, vilket inte har undersökts.
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: De biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i
stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Grov, hålträd mulm, vidkronig,
solexponerad

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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54. Park med hagtorn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Området består av hagtorn, körsbär och lönn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar,
solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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55. Park med hagtorn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Rikligt med hagtorn och enstaka lönnar och aspar i sydvänt bryn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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56. Triviallövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Triviallövskog med björk, hagtorn och sälg samt inslag av alm. Två yngre almar växer i området. En död sälg med mulm och
insektsgångar. En levande sälg, hålträd med mulm, döende. Stubbe av grov sälg.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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: 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.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Torrträd och högstubbar

Triviallövträd

Iinsektshål och gångar, torrträd,
uppsprucken bark, mulm, hålträd

Värdefulla träd

Gammal sälg

Hålträd mulm

Frekvens

45 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art
Skogsalm (Ulmus glabra)

Förekomst

Indikatorvärd
e

Diameter

Rödlistekategori

Referens

Akut hotad (CR)

Aina Pihlgren

Kommentar

Sida: 1
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57. Hägg
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Skogsdunge som domineras av hägg med inslag av hagtorn, gråvide och lönn.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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58. Park med björk
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Nästa gammal björk, 50 cm, med bohål i gren.

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

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-20, Dnr 2016-20960

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Solexponerad, bohål

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

50 cm

Sida: 1
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59. Lönnallé
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Lövträdsrika skogsbryn

Skyddsstatus

Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Allé med åtta lönnar och en björk vid parkering. Lönnarna mäter mellan 55 och 60 cm i diameter och björken är 50 cm i
diameter. Hagtornsbuskar växer vid allén. Alléer omfattas av biotopskydd.

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

Sida: 1
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60. Blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Blandskog med asp, gran, björk, tall, ek, lönn och rönn. I fältskiktet växer ungt lövsly. Två nästan gamla björkar och en nästan
gammal asp växer i området. Tallarna är cirka 50-60 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
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: 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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Grov

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
65 cm
50 cm

Sida: 1
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61. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Litet område med nästa gamla lönnar, 40- 60 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Kandelaberform

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter
60 cm

Sida: 1
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62. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Fyra nästan gamla lönnar, 40-50 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde.
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.
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Naturvårdsarter

Sida: 1
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63. Park med lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Två nästan gamla lönnar, 65 cm respektive 45 cm i diameter.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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Naturvårdsarter
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64. Lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp (grupp)

Park och trädgård

Dominerande biotop

Park (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Biotop: Park (100 %)
Beskrivning:
Område med lönn och enstaka rönn. Lönnarna är cirka 25-30 cm i diameter och några av träden är flerstammiga. Den grövsta
lönnen är cirka 45 cm i diameter. På lönnarna växer rikligt med vanligt lavarter som skrynkellav, vägglav och hjälmrosettlav.
Kyrkogårdslav växer på tre av lönnarna. Två hagtornsbuskar.
Påverkan/Naturlighet: Enkelskiktat, Bullerstört

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

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla buskar

Hagtornar

Ingen vald

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

25 cm

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Referens

Kyrkogårdslav (Pleurosticta
acetabulum)

Enstaka

Visst

Aina Pihlgren

naturvärdesindikator

Kommentar
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65. Blandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp (grupp)

Skog och träd, boreal skog

Dominerande biotop

Taiga (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Biotop: Taiga (100 %) Blandskog (100%)
Beskrivning:
Blandskog med tall, björk, lönn och asp. De större träden mäter cirka 50-60 cm i diameter. Yngre lövträd av lönn och asp. I
fältskiktet växer rikligt med vitsippor och enstaka bergslok. Björk cirka 50 cm i diameter. Asp cirka 50 cm i diameter. Tall, 50
cm. Lönn 60 cm med skadad stam. I kanten på området förekommer växter som syren och kirskål.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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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 viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Döende träd, uppsprucken bark,
insektshål, gångar

Frekvens

Diameter
60 cm
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66. Tallar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtyp (grupp)

Park och trädgård

Dominerande biotop

Park (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Biotop: Park (100 %)
Beskrivning:
Litet område med sju äldre fristående tallar och en grov björk. Den grövsta tall mäter 75 cm i diameter och har spår av
reliktbock. Två av tallarna har döda toppar och två av tallarna är kvistade. Fältskiktet utgörs av gräsmatta.
Påverkan/Naturlighet: Enkelskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
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 inte påtagligt 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.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Värdefulla träd

Gammal tall

Djupa barksprickor, grov, insektshål,
gångar, skorpbark grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

65 cm

Värdefulla träd

Gammal tall

Djupa barksprickor, grov, insektshål,
gångar, skorpbark grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

75 cm

Värdefulla träd

Gammal tall

Senvuxet

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

45 cm

Värdefulla träd

Gammal vårtbjörk

Djupa barksprickor, grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

65 cm

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Kommentar
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Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Aina Pihlgren
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Övriga naturvårdsarter

typisk art, signalart skog,
rödlistad art

Referens
Aina Pihlgren

Kommentar
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67. Lönnar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp (grupp)

Park och trädgård

Dominerande biotop

Park (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Biotop: Park (100 %)
Beskrivning:
Fyra lönnar, två hästkastanjer och två blodlönnar vid en bollplan. En av blodlönnarna är döende. Lönnarna är cirka 30-40 cm i
diameter och beväxta med vanliga lavarter som skrynkellav, vägglav och hjälmrosettlav. Alla lönnarna är kvistade och ett träd
har blottad ved med insektsgnag.
Påverkan/Naturlighet: Enkelskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
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.
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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.
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68. Ung lönn alle
Naturvärdesklass

Lågt naturvärde

Naturtyp (grupp)

Park och trädgård

Dominerande biotop

Park (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Aina Pihlgren

Områdesbeskrivning
Biotop: Park (100 %)
Beskrivning:
Unga lönnar planterade i tre rader, med totalt tio träd. Träden är cirka 15-20 cm i diameter. På grund av låg ålder och klen
stamdiameter bedöms de inte omfattas av generellt biotopskydd för alléer.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde.
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.
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Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

