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1

Sammanfattning

Calluna AB har 2021 på uppdrag av WSP utfört en naturvärdesinventering (NVI) av området
omkring Uggleviksreservoaren i Nationalstadsparken i Stockholm. Bakgrunden till
inventeringen är att den befintliga vattenreservoar en kommer att tas bor t och att en ny
reservoar kommer att byggas. Inventeringen är en fortsättning av en NVI som Calluna har utfört
2018–2019 vid reser voaren, då på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.
En NVI syftar till att beskriva och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald
inom ett avgr änsat område. Uppdraget har utförts enligt SIS standard 2014 för
naturvärdesinventeringar. NVI:n utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med
tilläggen naturvärdesklass 4, detaljerad redovisning av artförekomst och en fördjupad
artinventering av fåglar och inventering av naturvärdesträd. Beställaren har även beställt en
landskapsekologisk analys och redovisning av lämpliga förstärkningsåtgärder samt
kompensationsåtgär der . Beställaren har även beställt en bedömning av vitalitet och skador med
mera på träd, vilken har utför ts av Trädliv AB. Fältinventeringen utfördes 2018, 2019 i det första
uppdraget och i den nu utförda inventeringen gjordes trädinventeringen i mars och fältarbete
för NVI under april 2021.
Inventeringsområdet består i huvudsak av löv- och blandskog. Inventeringsområdet ligger inom
Nationalstadsparken och används idag för bland annat stadsnära naturupplevelser och utgör
livsmiljö för växt- och djurar ter.
Vid inventeringen avgränsades totalt 3 naturvärdesobjekt (totalt 3,82 ha av
inventeringsområdets 5,78 ha). Samtliga objekt klassades med påtagligt naturvärde
(naturvärdesklass 3).
Totalt registrerades 14 värdeelement under inventeringen, varav merparten utgjordes av block
och öppna hällar. Dessutom har 135 naturvärdesträd identifierats.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Vid Callunas inventering noterades 12 relevanta naturvårdsarter, det vill säga arter som
indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att
själva området har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter
från Analyspor talen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) tillkom ytterligare 18
relevanta naturvårdsarter. Totalt ger detta 30 relevanta konstaterade naturvårdsarter för
inventeringsområdet (ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats kan dock förekomma1).
Bland de påträffade naturvårdsar terna finns bland annat de rödlistade träden alm och ask.
Svamparna tallticka och ekticka har registrerat i området och är knutna till äldre tallar och ekar.
Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från området visar på förekomst av 5 skyddade
arter enligt artskyddsförordningen (2007:845), exempelvis liljekonvalj och tr e
fladdermössarter. Ett flertal fågelarter är prioriterade enligt Naturvårdsverkets
rekommendation, exempelvis mindre hackspett som påträffades under Callunas
fågelinventering.
De högsta naturvärdena i inventeringsområdet består av naturvärden knutna till träd och
förekomst av block, öppna hällar och död ved. Området ingår i en större sammanhängande
naturskog.
NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas till
områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens krav,
Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.
Trädfällningsförbud (Beslut 511-15839-2015) gäller enligt 12 kap 6§ för skyddsvärda träd vilka
1

I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.
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är levande eller döda träd över 40 cm i diameter samt alla träd med utvecklad hålighet med
mulm i huvudstammen.
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För att möjliggöra att nödvändig hänsyn till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
kan visas lyfter Calluna fram behovet av en artskyddsutredning för mindre hackspett.
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2

Inledning

2.1

Uppdrag och syfte

Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2018 och 2019 på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall
utfört en naturvärdesinventering (NVI) av området omkring vattenreservoaren som uppfördes
på 1930-talet i Uggleviken, Nationalstadspark, i Stockholms stad. Vattenreservoaren driftas av
Stockholm Vatten och Avfall. 2021 fick Calluna ett uppdrag av WSP att göra likadana
inventeringar i ett ytterligare inventeringsområde ost om reservoaren (se figur 1). Uppdraget
innehåller även tillägg av klass 4, en fågelinventering och landskapsanalys. Ingen
fågelinventering gjordes vid den tidigare inventeringen,
Bakgrunden till inventeringen är att befintliga vattenreservoaren kommer att tas bort och att en
ny vattenreser voar kommer att byggas sydost om den befintliga reservoaren. I samband med
detta arbete kommer en arbetsväg och ar betsytor att anläggas. Även huvudvattenledningen
kommer att läggas om och detta arbete kommer att beröra delar av Södra Fiskartorpsvägen och
södra delen av gång- och cykelvägen Planterhagsvägen sydöst om reservoaren. Vid fältbesök
2021 visades att ledningsarbetet har påbörjat.
Resultaten från Callunas naturvärdesinventering ska utgöra underlag för vilka delar av området
man behöver ta hänsyn till när den nya reservoaren byggs.
Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för
biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet görs utifr ån de två
bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar
av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, artlistor med noterade
naturvårdsarter och skyddade arter, samt en övergripande rapport. Observera att listan över
noterade naturvårdsarter inte är en total lista över förekommande arter i området.
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En NVI kan utgöra en grund inför konsekvensbedömningar eller inventeringar av andra
miljöaspekter än naturmiljö (till exempel friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och
ekosystemtjänster ), men bedömningar av andra miljöaspekter än naturvärde ingår inte i NVIresultatet. Naturvärdesinventeringen innefattar inte heller analys av huruvida risk föreligger för
förbud enligt artskyddsförordningen. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI
är dock ett användbart underlag till en artskyddsutredning och NVI:n ska om möjligt
uppmärksamma om behov finns av en artskyddsutredning.
Förutom naturvärdesinventer ingen med tillägg enligt SIS standard har beställaren till Callunas
uppdrag även efter frågat en landskapsekologisk analys och redovisning av lämpliga
förstärkningsåtgärder samt kompensationsåtgärder.

2.2

Inventeringsområdet

Hela inventeringsområdet omfattar 5,78 ha (se figur 1). 2018 och 2019 gjordes inventeringarna
i området direkt omkring reservoaren (1,29 ha), samt i ett utökningsområde nordost om
reservoaren (0,42 ha) och ytterligare delar längs Planterhagsvägen och Södra Fiskartorpsvägen
(2,09 ha). Här utgörs naturen av lövskog med sälg, asp, ek och björk samt inslag av senvuxna
tallar.
Inventeringsområdet som lades till 2021 är 1,97 ha stort och består i nord och nordöst av
blandskog med framför allt asp, björk, gran och tall. Söder om reservoaren blir skogen mer
kuperad och blockrik. Här är det framför allt ek och tall som växer därav även några senvuxna
tallar.
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Hela inventeringsområdet ligger inom Nationalstadsparken och används idag för bland annat
stadsnär a naturupplevelser då det finns stigar och ett elljusspår. Området ger också plats till
många olika växt- och djurarter.
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Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till Stockholms
stad och Nationalstadsparken.

3

Metod och genomförande

3.1

Metodbeskrivning

Naturvärdesinventeringen har beställts enligt SIS standard2 med de tillägg enligt standarden
som redovisas i tabell 1 nedan. Beställaren har utöver standardens tillägg även beställt en
landskapsekologisk analys och redovisning av lämpliga förstärkningsåtgärder samt
kompensationsåtgär der .

2

SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning”.
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Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas
uppdrag.
Beställd?

Möjliga tillägg till NVI

Beställd?

Möjliga tillägg till NVI

Ja

Naturvärdesklass 4

Nej

Kartering av Natura 2000-naturtyp

Nej

Generellt biotopskydd

Ja

Detaljerad redovisning av artförekomst

Ja

Värdeelement, dels
naturvärdesträd dels andra typer
av värdeelement

Ja

Fördjupad artinventering - fåglar

Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen vid Uggleviksreservoaren har utförts enligt SIS standard 2014 och
metoden finns beskriven i sin helhet i standarden3. En kortfattad metodbeskrivning finns även i
bilaga 1 till denna rapport. Calluna är ackrediterade4 för naturvärdesinventeringar, vilket
innebär årliga kontroller där företaget får visa att metoder, rutiner och verktyg för att utföra NVI
enligt standarden håller god kvalitet och att personalen har rätt kompetens.
Uppdragets NVI har beställts och utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel.
Detaljeringsgraden medel innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är 0,1 ha eller för
linjeformade objekt 50 meter.
En NVI på fältnivå inleds med förarbete där inventeringsområdet och det omkringliggande
landskapet studeras genom tillgängliga underlag och informationskällor. Inventeringsområdet
har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar 5,78 ha (se figur 1). De källor som har
granskats redovisas i avsnitt 3.3. Förarbetets resultat har sedan använts som stöd vid
avgränsning och klassning av objekt under fältarbetet.
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Påträffade naturvårdsarter r edovisas enligt Callunas filtrering av artuppgifter från Svenska
LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016). I artlistan i bilaga 3 framgår motiven till
varför de påträffade naturvårdsarterna utgör naturvårdsarter samt vilka arter som inte finns på
nationella listor men som Calluna själva definierar som naturvårdsarter. Under rubriken
Naturvårdsar ter i avsnitt 4.3 nedan finns en faktaruta med förklaring av begreppet
naturvårdsart. Slutr esultat från fågelinventeringen läggs till i denna rappor t när
fågelinventeringen är klart i juni 2021. Vissa av fågelobservationerna från 2021 har dock tagits
med redan i bedömningen för NVI och artförekomst.
Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (SLU
Artdatabanken, 2021). Alla hänvisningar till den svenska r ödlistan gäller den senaste upplagan
(SLU Artdatabanken, 2020).
Tillägg: Naturvärdesklass 4
Naturvärdesinventeringen vid Uggleviksreservoaren har utförts med standardens tillägg
Naturvärdesklass 4. Tillägget omfattar hela inventeringsområdet.
Tillägg: Värdeelement inklusive inventering naturvärdesträd
Naturvärdesinventeringen vid Uggleviksreservoaren har utförts med standardens tillägg
Värdeelement. Tillägget omfattar hela inventeringsområdet

3

Standarden SS 199000 2014 kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/.

4

Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra
naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden.
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Naturvärdesträd har inventerat enligt Callunas metod, se bilaga 6. Även träd som inte klassats
som naturvärdesträd men är grövre än 40 cm i brösthöjdsdiameter har inventerats. Därefter har
WSP mätt in alla utpekade träd med totalstation. Från trädinventeringen kan enkelt sökas ut
vilka träd som omfattas av Nationalstadsparkens trädfällningsförbud.
Arboristen fr ån Trädliv har inventerat alla de träd som Calluna inventerat (naturvärdesträd och
övriga träd grövre än 40 cm) och bedömt vitalitet och skadeklass för rötter, stam och kronan (se
bilaga 6).
Dessutom mätte Calluna in alla träd mellan 10–39 cm i brösthöjdsdiameter i planområdet för
2021 och då med en extern GPS GG04+ med korrektionstjänst (submeter noggrannhet, ej Z
värden).
Inventeringen utfördes i webappen stadsträd och de inventerade träden finns på stadstrad.se.
Grundattribut är fr itt tillgängliga data för allmänheten och träden med dessa attribut och
fotografier kan ses i stadsträds-appen. De andra attributen för trädinventeringen kan bara ses av
medlemmar anknutna till projekt Uggleviken i stadsträd.se.
Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst
Naturvärdesinventeringen vid Uggleviksreservoaren har utförts med standardens tillägg
Detaljerad redovisning av artförekomst. Tillägget omfattar hela inventeringsområdet. Observera
att det innebär att funna naturvårdsarter redovisas i karta.
Tillägg: Fördjupad artinventering av fåglar
Naturvärdesinventeringen vid Uggleviksreservoaren har utförts med standardens tillägg
Fördjupad artinventering. Tillägget gäller artgruppen fåglar och omfattar hela
inventeringsområdet. Slutresultat för fågelinventeringen läggs till i rapporten i juni 2021. Några
fågelobservationer gjor ts under 2021 har tagit med i bedömningen för NVI och artr edovisningen
redan.

3.2

Tidpunkt för arbetet och utförande personal

Förarbetet med eftersökning och granskning av tillgängliga underlag och tidigare
artobservationer gjordes av ekologer Anna Koffman och Marlijn Sterenborg från Calluna AB.
Datum för utsök av underlagsdata redovisas vid respektive källa i avsnitt 3.3 nedan.
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GIS-arbete utfördes av Marlijn Sterenborg från Calluna AB.
Utförande personal och tidpunkter för fältinventeringens olika delar redovisas i tabell 2 nedan.
Enligt SIS standard ska man göra naturvärdesinventer ingen inom perioden 1 april till 30
november. Vår bedömning är dock att området inventerades inom växtsäsong och vi utförde
mindre kompletteringar kring trädinmätning utanför växtsäsong, varför vi anser att
inventeringen är utförd enligt SIS standard.
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Tabell 2. Tidpunkt och utförande personal för naturvärdesinventeringen vid Uggleviksreservoaren. Samtliga
personal från Calluna AB om inget annat anges. I tabellen har även de tidigare inventeringsuppdragen tagits med.
Typ av inventering

Datum (2018 + 2019)

Inventerare

Område

NVI

17 augusti 2018

Marlijn Sterenborg

Inventeringsområde
2018/2019

NVI & naturvärdesträd

7 september 2018

Marlijn Sterenborg
Anna Koffman

Inventeringsområde
2018/2019

Kartläggning landskapsträd

7 september 2018

Lars Nyberg (Nivå
Landskapsarkitekter)

Inventeringsområde
2018/2019

NVI

30 november 2018

Anna Koffman

Utökade inventeringsområde
2018/2019

NVI & naturvärdesträd

17 januari 2019

Marlijn Sterenborg

Utökade inventeringsområde
2018/2019

NVI & naturvärdesträd

4 oktober 2018

Anna Koffman

Vattenledning 2018/2019
(Södra fiskartorpsvägen östra
delen)

Naturvärdesträd

4 oktober 2018

Marlijn Sterenborg

Vattenledning 2018/2019

Naturvärdesträd

1 februari 2019

Marlijn Sterenborg

Vattenledning 2018/2019

Typ av inventering

Datum (2021)

Inventerare

Område

Naturvärdesträd

5 februari 2021

Arianna Scarpellini

Inventeringsområde 2021

Inmätning träd totalstation
(naturvärdesträd och
övriga träd över 40 cm
utpekade av Calluna AB)

11 februari 2021

WSP

Inventeringsområde 2021

Arboristbedömning träden

25 februari 2021

Dani Mladoniczky
(Trädliv AB)

Inventeringsområde 2021

Inmätning träd mellan 10–
39 cm i stamdiameter

26 mars 2021
6 april 2021

Marlijn Sterenborg

Planområde 2021

NVI

6 april 2021

Arianna Scarpellini

Inventeringsområde 2021
Tillägg klass 4: inom hela
inventeringsområdet

Fågelinventering

Mars-juni 2021

Mova Hebert

Hela inventeringsområdet,
inklusive skogen emellan

3.3

Informationskällor och referenslitteratur

Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter upplysningar
om platsens tidigare kända naturvärden och skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken.
Tabell 3 nedan redovisar de källor som har genomsökts och använts som underlag vid
bedömningar och avgränsningar. Förutom Callunas NVI 2018–2019 har enligt Callunas
kännedom inga utförliga artinventeringar eller naturvärdesinventeringar gjorts tidigare inom
inventeringsområdet.
Som stöd vid uppdragets bedömning av naturvärden användes SIS-standarden samt den
litteratur som listas i avsnittet Referenser.
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Tabell 3. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. Resultatet
av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.
Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Naturvårdsarter och skyddade arter
Fynduppgifter för inrapporterade
observationer av arter. Data nedladdad från
Svenska LifeWatch Analysportal
(Leidenberger et al., 2016), där följande
databaser användes vid utsök: Artportalen
samt Analysportalens samtliga övriga
databaser för artobservationer.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökningen
begränsades till
tidsperiod 2013–2021
för fåglar och 1990–
2021 för övriga arter.
Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.
Utsök av
naturvårdsarter5 och
skyddade arter enligt
Calluna AB:s filter för
utsök av
naturvårdsarter.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.3.3.

Skyddsklassade artobservationer
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken6.
Fynduppgifter för inrapporterade
skyddsklassade observationer av arter.
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter
för specifika arter döljs eller diffuseras i
varierande grad, antingen för att skydda dem
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren
har begärt att observationen ska döljas.
Skyddet berör främst orkidéer och vissa
rovfåglar.

Utdrag
gjordes 14
april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.
Calluna följer
ArtDatabankens regler
för sekretess och
rumslig diffusering vid
information om och
produktion av kartor
med skyddsklassade
artobservationer.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.3.3.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Ej tillämpligt.

Artobservationer:

IVL Svenska Miljöinstitutet:
Kustklassning
GIS-skikt med klassning av kusttyper och
strändernas beskaffenhet, användning samt
lämplighet för bad- och friluftsliv.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Havs- och vattenmyndigheten:
Värdefulla vatten
En sammanställning (GIS-skikt) av Sveriges
mest värdefulla sötvattensmiljöer för
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag.
Jordbruksverket:
Jordbruksblock
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen).

5

Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är
av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1.
6

Skyddsklassade observationer – fynduppgifter som inte visas öppet för allmänheten, men som kan erhållas från
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.
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Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Ängs- och betesmarker
GIS-skikt med data från Svenska ängs- och
betesmarksinventeringen (TUVA),
innehållande både ängs- och
betesmarksobjekt och naturtypsytor.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Kulturreservat
Skyddade områden enligt 7 kap MB med
värdefulla kulturpräglade landskapsområden.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Natura 2000-områden
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering
av Natura 2000-naturtyper för de naturtyper
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv,
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av
andra naturtyper.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Naturreservat
GIS-skikt med skyddade områden enligt
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

RAMSAR-områden
GIS-skikt med internationellt värdefulla
våtmarksområden skyddade av
Ramsarkonventionen.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Riksintressen natur och friluftsliv
GIS-skikt med områden som av riksdagen
har utpekats som riksintresse för naturvård
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Vattenskyddsområden
Områden till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 2122 §§ MB).

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Andra skyddade områden
Skyddade områden enligt 7 kap MB utöver
ovanstående. Naturminnen,
naturvårdsområden, djur- och
växtskyddsområden, biotopskyddsområden,
skyddade älvar, nationalparker och
nationalstadsparker.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Naturvårdsverket:

Riksantikvarieämbetet:
Riksintresse kulturmiljövård
Områden som har utpekats som riksintresse
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§ MB.
Skogsstyrelsen:
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Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Forn- och kulturlämningar
GIS-skikt (Skog & Historia) med information
om forn- och kulturlämningar i skogsmark,
exempelvis stenrösen och kolbottnar.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Naturvårdsavtal
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade
områden som t.ex. är beroende av skötsel
för att bevara naturvärden eller där
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Nyckelbiotoper och naturvärden
GIS-skikt med naturvärden inventerade av
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark
samt från skogsbolags och större
markägares egna inventeringar.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Sumpskogar
GIS-skikt med skogsklädd våtmark från
inventering av Skogsstyrelsen.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav inga
resultat.

Strandskydd
Länsstyrelsens register/Kommunens karta
över strandskydd.
Skyddade områden enligt 7 kap. 14 §
miljöbalken. Strandskyddat område omfattar
land- och vattenområden 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Inom vissa strandmiljöer har Länsstyrelsen
beslutat om ett utvidgat strandskydd upp till
300 meter.

Sökning av
strandskydda
de områden
ej tillämplig
p.g.a. att NVI
gjorts i
område utan
vattendrag
eller sjöar.

NVI:n inkluderar de
kartskikt som finns
tillgängliga i
kommunens eller
länsstyrelsens databas
– dessa kan dock i sin
tur behöva
kvalitetsgranskning för
att i vissa fall veta om
strandskydd råder,
men en sådan
granskning ingår inte i
NVI-uppdraget.

Skyfallskartering
GIS-skikt från SMHI med lågt liggande
områden (potentiella riskområden) och
potentiella flödesvägar för centrala delar av
tätorter.

Utsök gjordes
ej.

Fornminnen
Riksantikvarieämbetet.
GIS-skikt med forn- och kulturlämningar
(Fornminnesregistret).

Utsök ej
tillämpligt.

Skyddsvärda träd
GIS-skikt (Länsstyrelsen i Stockholms län).
Information från länets inventering av
skyddsvärda träd.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Lövskog
GIS-skikt (Länsstyrelsen i Stockholms län).
Information från länets lövskogsinventering
om värdefull lövskog.

Utsök gjordes
1 april 2021.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Övriga:
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Sökområdet omfattade
en buffert av 500 m
omkring hela
inventeringsområdet.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Sökningen gav inga
resultat.
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Informationskälla

Utsök

Grön infrastruktur
Nationella eller regionala underlag inom
arbetet med handlingsplaner för grön
infrastruktur.

Utsök gjordes
mars 2021.

Kommentarer

Utfall
Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.4. om
landskapsanalyser.

Rapporter
Skötselplan för Nationalstadsparken,
Bråvander 2006.

Inventeringsområdet ligger i skötselområde L-J8. Relevant för
NVI:n ”Bedömning: Skogen är en vacker och omväxlande
rekreationsskog, med ett bestånd av äldre värdefulla träd såväl
levande som döda.”Åtgärder: .../7...I brynen ges ekarna utrymme
för tillväxt genom friröjning. ”

Sterenborg, M., Koffman, A. (2019).
Naturvärdesinventering vid
Ugglevikreservoar i Nationalstadsparken
inför ombyggnation. Calluna AB.

Callunas NVI rapport för Uggleviksreservoaren 2019.

3.4

GIS och fältdatafångst

Fältdatafångst 2018/ 2019 har utförts med hjälp av ESRI:s fältapplikation Collector på en
smartphone och inmätningsinstrument Zeno20 samt en extern GPS med hög noggr ann
korrektionstjänst. Lägesnoggrannheten för smartphone är vanligen 5–10 meter och för Zeno20
0,5–1 meter. Träden omkring vattenreservoaren har efter Callunas inventering inmätts med
totalstation av Sweco för att få fram ett punktskikt med högre noggrannhet. I de andra delarna
av inventeringsområdet 2018–2019 är noggrannheten mellan 0,5–1 meter.
Inventering av naturvärdesträd och övriga träd grövre än 40 cm i stamdiameter 2021 gjordes i
webappen stadstäd.se som nås i webbläsare på en smartphone. Smartphone var uppkopplade
via Bluetooth med en extern GPSav märket Leica (GG04 plus). Vid inventeringen användes
Lantmäteriets korrektionstjänst som gör att lägesnoggrannheten går ned till ett par centimeter.
Efter Callunas inventering har WSP varit ansvarig för inmätning av dessa träd med totalstation.
Som tidigare nämnts mätte även Calluna in alla träd 10–39 cm i brösthöjdsdiameter med extern
GPS GG04+ inom planområdet 2021.
Fältdatafångst för NVI 2021 har gjort i Collector på en smartphone uppkopplade till en extern
GPS BadElf. Lägesnoggrannheten för BadElf är vanligen 0,5–2 meter.
Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Fågelinventeringen har gjorts i Collector på en smartphone.
Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de attribut som specificeras i SIS standard
199000.
Lägesnoggrannheten kan vara något sämre i tät skog eller nära höga byggnader.
GIS-skikt med naturvärdesobjekt samt värdeelement och artregistreringar från inventeringen
har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat
beskrivningar av attributdata. GIS-underlaget levereras till uppdragsbeställaren vid leverans av
denna PM (resultat från fågelinventeringen kan levereras efter inventeringen är slutgjort i juni
2021).
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4
4.1

Resultat
Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet är beläget i norra Stockholm, vid Södra Fiskartorpsvägen inom Norra
Djurgården i ett stort sammanhängande skogsområde med lövskog och blandskog.
Området omkring reservoaren utgörs av lövskog med flera olika trädarter, såsom sälg, björk,
asp, lönn, rönn, ek, alm och ask. Det finns även senvuxna gamla tallar och äldre granar och ekar
utspridda i området. Enligt en skötselplan för Nationalstadsparken skattas skogsåldern till 60–
70 år (Bråvander 2006). Inventeringen visar att det finns påtagligt inslag av träd som är äldre än
100 år. Buskskiktet består främst av ung rönn och ask samt av några rosbuskar. Fältskikt blåbär,
smalbladiga gräs och några partier med ormbunkar. I området närmast reservoaren är marken
mer blockig, med lodytor och solbelysta öppna hällar. Här dominerar ek och tall. Det finns
allmänt med död ved i form av döda grenar och stamdelar av åldrande sälgar, och ekar med flera
trädslag. Det finns också lågor främst av lövträd. En grövre ek med hålbildning med mulm
påträffades i den första inventer ingen som gjordes. Nordöst om reservoaren finns en större
solbelyst öppen häll och öster om reservoaren finns det ett litet kärr med smalbladiga star r och
vitmossa. Längs med Södra Fiskartorpsvägen står träden i kortklippt gräsmark bland bil-, cykeloch gångvägar. Det handlar främst om ek och bok, men det finns även tall, lönn, lind och alm. En
del träd är grovt och några är hålträd och/ eller är vidkronigt. I östra delen av
inventeringsområdet består skogen av blandskog med grova träd av asp och tall. Fältskikt blåbär
och vårfryle. I området finns död ved och mossklädda block.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

4.2

Skyddad natur och övrig känd kunskap om området

Inventeringsområdet ligger inom Nationalstadsparken, vilken är skyddad natur enligt 7 kap
miljöbalken och är av riksintresse enligt 4 kap 1 och 7 §§ (se figur 1 & 2). Anledning till skydd av
Nationalstadsparken är dess värdefulla historiska landskap med natur- och kulturvärden av
nationell betydelse. En central betydelse för parkens höga värden har träden som finns i
området. Inom par ken har 4 066 skyddsvärda träd (enligt definition i Åtgärdsprogram för
skyddsvärda träd, Naturvårdsverket), varav 2 908 ekar, dokumenterats enligt Länsstyrelsen i
Stockholms län7. En liten del av dessa skyddsvärda träd ligger omkring inventeringsområdet (se
figur 2). Förutom en bok och en avenbok i ytterkanten från utsöksområdet är alla skyddsvärda
träd på figur 2 ekar, varav ca. 75% av dessa är jätteek (stamdiameter 1 meter ). De fem
skyddsvärda träd som står närmast inventeringsområdet är också jätteekar. Även några ytor
med skyddsvärda träd eller ek-efterträdare (träd med en omkrets mellan ca 200–314 cm som
inte uppfyller kriterier för att klassificeras som särskilt skyddsvärd träd). Gränsdragningen för
dessa ytor är grov och är ska användas som en indikation (Länsstyrelsen Stockholm 2016). Stora
antalet ekar gör Nationalstadspar ken till ett av Europas mest betydelsefulla områden för
bevarandet av äldre eklandskap med höga naturvärden. Men även andra ädellövträd som alm,
ask, lind och lönn finns i stora antal och parkens främsta biologiska värden är knutna till eken
och de andra ädellövträd. Inte minst har de grova träden en stor betydelse eftersom det tar lång
tid för ett träd att få ett högt biologiskt värde (Länsstyrelsen, beslut 511-15839-2015, bilaga 8).
Nationalstadsparken utgör ett geografiskt riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 7§:
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurg rden är en nationalstadspark. Inom en
nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder
vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det
7

Länsstyrelsen Stockholm (2016). Särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. Rapport 2016:7.
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historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Trots bestämmelsen i andra stycket
får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark
vidtas, om:
1. åtgärden höjer parkensnatur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt
intresse, och
2. parken återställs s att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.
Här gäller att åtgärder skall prövas med utgångspunkt från att Nationalstadsparkens natur- och
kulturvärden inte får utsättas för skada.
Området Ulriksdal-Haga-Djurgården utgör även ett riksintresse för friluftsliv och Stockholms
innerstad är avgränsad som riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap 6 § (se
figur 2).

Faktar uta: Länsstyr elsens r oll för Nationalstadspar ken
Staten äger huvuddelen av Kungliga Nationalstadsparken men ansvaret för parken delas av
många. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar arbetet med att utveckla parkens värden.
Länsstyrelsen har uppsikt över Nationalstadsparken
-

bevaka riksintressen enligt 3 kap. PBL

-

uppsikt inom länet om över hushållningen med mark och vattenområden enligt
4 kap. miljöbalken

-

uppsikt Nationalstadsparken enligt Nationalstadspar ksförordningen.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Samrådsplikten enligt 12 kap 6 § miljöbalken
När en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska även i detta fall
anmälan för samråd göras. Bestämmelserna kan avse åtgärder och verksamheter som
exempelvis ledningsdragningar i mark och anordnande av upplag. Att göra anmälan för samråd
gäller inte om åtgärden omfattas av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller
motsvarande äldre bestämmelser, avverkning av enstaka skyddsvärda träd som utgör akut risk
för skada, borttagande av grenar på skyddsvärda träd i syfte att underhålla eller behålla
framkomligheten på befintlig ledningsgata, väg, gata eller järnväg. Verksamhet eller åtgärd som
skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sexveckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten medger något annat (MB 12:6). Länsstyrelsen kan efter anmälan enligt
bestämmelserna förelägga om försiktighetsmått eller, om det behövs, förbjuda åtgärden.
Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
om skyddsvärda träd och viss ändrad användning om vegetationstäckt mark (Beslut 511-158392015). Definitionen på skyddsvärt träd i föreskriften är levande eller döda träd över ca 40 cm i
diameter samt alla träd med utvecklad hålighet med mulm i huvudstammen. (Detta är en
bredare definition än i åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd). Föreskrifter handlar i
huvudsak om stör re träd men även yngre träd måste få växa upp och bli gamla för att behålla
naturvärden långsiktig. Länsstyrelsen anser att det i första hand är markförvaltarna i området
som genom ansvarsfull förvaltning ska se till att en långsiktig återväxt av skyddsvärda träd kan
säkerställas.
Åtgärder som är samrådspliktiga är trädfällning och olika typer av åtgärder som kan skada
träden såsom kraftig beskärning, grävning som kan påverka rotzonen, uppläggning massor eller
hårdgöring av mark inom två meter från kronan, körning med tunga fordon eller uppställning av
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bodar eller maskiner inom två meter från kronan (Detta gäller inte körning eller uppställning
under träd på befintliga vägar, parkeringsplatser eller annan befintlig hårdgjord mark). Även
bortforsling eller upparbetning av stammar av döda träd över ca 40 cm i diameter annat än för
omhändertagande i naturvårdssyfte inom Nationalstadsparken är samrådspliktig. Anläggande
av grusade eller hårdgjorda ytor större än 200 kvm som tar vegetationstäckt mark i anspråk och
anläggande av långstr äckta ytor som parkvägar ska också anmälas för samråd. En anmälan för
samråd enligt 12 kap 6 § undantar inte verksamhetsutövaren från skyldigheten att beakta andra
bestämmelser, till exempel bestämmelser till skydd för djur- och växtarter i 8 kap. miljöbalken.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Figur 2. Kartan visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området.

4.3
4.3.1.

Naturvärdesinventeringens resultat
Naturvärdesobjekt

Vid inventeringen avgränsades totalt tre områden med klassning som naturvärdesobjekt (se
figur 3 och tabell 4). Dessa utgjorde totalt 3,82 ha av inventeringsområdets 5,78 ha. Samtliga
objekten var med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Samtliga naturvärdesklassade
områden beskrivs var för sig i bilaga 2, med motiven till naturvärdesklassningen liksom
representativa bilder till objekten.
Miljöer belägna utanför de klassade områdena benämns Övrigt område, vilket innefattar
områden med lågt naturvärde alternativt områden med positiv betydelse för biologisk mångfald
men mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. ej inom ramen för inventeringens
beställda detaljeringsgrad).
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Tabell 4. Fördelning av identifierade naturvärdesobjekt. Hela inventeringsområdet (både Callunas tidigare och nu
utförda inventering) omfattar totalt 5,78 hektar.
Naturvärdesklass

Antal objekt

Sammanlagd yta (ha)

% av inventeringsområdets yta

1 högsta naturvärde

0

0

0

2 högt naturvärde

0

0

0

3 påtagligt naturvärde

3

3,82 ha

66 %

4 visst naturvärde

0

0

0

Inventeringsområdet ingår i sammanhängande äldre skog. De identifierade naturvärdesobjekten
i området kar aktär iseras av lövblandskog med vuxna träd, enstaka grövre träd av främst tall och
ek och påtagligt inslag av äldre träd. Vidare finns det yngre träd av lönn, rönn, ask och asp samt
åldrande sälgar och björkar. Sälgticka (Phellinus conchatus) en vanlig vedsvamp på gamla sälgar
utgör ett karakteristiskt inslag. Död ved av olika slag förekommer i hela området. Runt omkring
reservoaren är marken blockig och mer solbelysta hällpartier med tunt jordtäcke och typisk
flora finns. Bland hällar och block söder om reservoaren växer det flera tallar och ekar skog med
karaktär av hällmarksskog. Strax öster om reservoaren ligger ett litet kärr med mindre partier
med smalbladig starr och vitmossa. Mer barrinslag finns i skogen i östra delen av
inventeringsområdet.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde är en plantagelik och sluten ung
granskog med mycket begränsat förekomst av död ved som ligger i nordväst av
inventeringsområdet samt gatumiljön i den delen av inventeringsområdet som endast ber örs av
arbete med vattenledningen längs Södra Fiskartorpsvägen. Dock har naturvärdesträd
identifierats här varav många grova träd och några tr äd med ekologiska faktorer som håligheter
och död ved. Dessa naturvärden framträder som värdeelement/ träd som inte ligger inom ytor
med naturvärdesobjekt.
Fältbesök har gjor ts i markområdet innanför reservoarens pelare och inga naturvårdsarter
hittades där. Reservoarens tak besöktes inte. Stockholm Vatten och Avfall har förklarat att taket
regelbundet rensas varför det inte ska kunna förväntas finnas fågelhäckning på taket.
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas
naturvärdesinventering. Inga objekt med klass 1, 2 eller 4 avgränsades vid inventeringen. Siffrorna (1, 2 och 3)
inom objekten är ID-nummer, samma som i bilaga 2. Observera att denna karta ska kombineras med karta med
värdeelement och naturvärdesträd. Det finns sådana både innanför och utanför naturvärdesobjekten.
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4.3.2.

Arter

Naturvårdsarter

Vid Callunas inventeringar noterades8 12 relevanta naturvårdsarter (se faktaruta nedan med
förklaring av begr eppet naturvårdsart). I utsök från Analysportalens databaser återfanns
ytterligar e 19 relevanta naturvårdsarter.
Relevanta naturvårdsarter redovisas i bilaga 3 tillsammans med motivering till varför de har
utpekats som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi.
Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas hundtunga som växer på grusig och
sandig mark i allehanda kulturmiljöer, banvallar, grustag, skräpmark. I inventer ingsområdet
växte den på grusmark precis vid reservoarens sydöstgavel. Hundtunga har minskat troligen på
grund av igenväxning av näringsrika, tidigare genom störning, öppna miljöer.
Alm och ask är rödlistade träd p.g.a. epidemiska sjukdomar. I inventeringsområdet fanns en
uppväxt vital ask och en alm. Vitala askar och almar kan vara resistenta mot sjukdomen och är
därför värdefulla att bevara.
Myskbocken har sitt larvstadie under barken på grova, solexponerade och skadade träd, främst
av sälgar och i inventeringsområdet fanns några träd med kläckhål. Myskbockens larver är
omtyckt föda för hackspettar.
Calluna hittade fyra fynd av tallticka, en vedsvamp som växer på gamla levande tallar. En av
talltickorna var på en tall strax utanför inventeringsområdet, men fyndet inkluderas i
inventeringen då det finns flera träd som utgör lämpliga miljö för tallticka inom
inventeringsområdet. Enligt fynd i artportalen finns det ekticka i området, även om Calluna inte
såg det. Det finns flera äldre ekar som kan vara livsmiljö för ekticka. Strax utanför
inventeringsområdet nordväst om inventeringsgränsen påträffades gnagspår av reliktbock på en
gammal solbelyst tall. Inom inventeringsområdet hittades inte reliktbock men några tallar som
bedömdes utgöra bra livsmiljö för arten. Fyndet av reliktbock tas därför med som relevant
naturvårdsart för inventeringsområdet.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Av relevanta naturvårdsarter i området var följande rödlistade (se faktaruta nedan med
förklaring av begr eppet rödlistning):
•

Akut hotad (CR): alm.

•

Stark hotad (EN): ask.

•

När a hotad (NT): tallticka, reliktbock, ekticka, mindre hackspett.

Utöver relevanta naturvårdsarter återfanns i utsökningen inom inventeringsområdet även flera
naturvårdsarter som rensades bort som irrelevanta naturvårdsarter 9.
Arter utanför inventeringsområdet som uppmärksammas i artutsöket

Calluna har sökt i analysportalen och använd Callunas filter för utsök av potentiella
naturvårdsarter. Artfynden är utanför inventeringsområdet inom sökzonen 500 meter. Calluna
har gått igenom artfynden och bedömt om de skulle kunna finnas i inventeringsområdet
8

Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas
fler naturvårdsarter.
9

Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör
hemma.

20

Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Uggleviksreservoar, Stockholms stad, inför ombyggnation, 2021

antingen genom att fyndet har dålig lägesnoggrannhet (dvs fyndet kan i själva verket vara i
inventeringsområdet) och att det bedöms lämplig biotop i inventeringsområdet eller att det är
ett fynd som tydligt är utanför inventeringsområdet men att arten skulle kunna finnas eftersom
det är lämplig biotop i inventer ingsområdet.
Genomgången resulterade i att 17 arter bedömdes ha relevans att utreda för denna NVI och
dessa listas i tabellen i bilaga 3. Artfyndet ligger utanför inventeringsområdet men att det finns
lämplig biotop och substrat i inventeringsområdet, vilket gör att arten skulle kunna finnas.
Exempel på dessa arter är: åkergroda som skulle kunna använda blockig mark som
övervintringsplats och ekarna i inventeringsområdet med döda grenar kan produceras substrat
för bredbandad ekbarkbock.
Några vedsvampar har hittats utanför inventeringsområdet och skulle kunna ha substrat i
inventeringsområdet: grovticka (främst tall), svartöra (främst alm, även ask), oxtungssvamp
(ek), svavelticka (ek).
Av relevanta naturvårdsarter i analysportalen var följande rödlistade (se faktaruta nedan med
förklaring av begr eppet rödlistning):
•

När a hotad (NT): sommarfibbla, oxtungssvamp, svartöra, nordfladdermus, bredbandad
ekbarkbock.
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Utsök och genomgång av fåglar gjordes separat och redovisas i separat artlista i bilaga 4. Av
dessa dominerar skogsfåglar. Eftersom naturvärdesobjektet utgörs av lövskog och tallar har
området ekologisk funktion för de allra flesta av skogsfåglarna. Det finns våtmarks- och sjöfåglar
och fåglar knutna till odlingslandskap som knölsvan, sångsvan, havsörn och vitkindad gås,
grågås, enkelbeckasin, gulsparv som inte är knutna ekologiskt till inventeringsområdet skog.

NATURVÅRDSARTER
Begreppet naturvårdsarter lanserades av
Artdatabanken som ett verktyg vid
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm
för arter som är skyddsvärda genom att de
indikerar att ett område har höga naturvärden,
eller i sig själva är av särskild betydelse för
biologisk mångfald (Hallingbäck, 2013).
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i
identifierade Natura 2000-naturtyper,
ansvarsarter, signalarter etc. Arterna kan finnas i
upprättade officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens
signalarter) eller vara sådana som inventeraren
själv bedömer uppfyller definitionen för en
naturvårdsart.
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används
vid bl.a. naturvärdesinventeringar. Relevanta
naturvårdsarter är arter som inventeraren
bedömer har relevans för naturvärdesbedömning
och är arter som indikerar naturvärde.
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RÖDLISTADE ARTER
Rödlistningen visar risken att en art dör ut.
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra
artens populationsstorlek,
populationsförändring, utbredning samt grad av
habitatfragmentering mot en uppsättning
kriterier.
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller
kriterierna för någon av kategorierna:
• Nationellt utdöd (RE)
• Akut hotad (CR)
• Starkt hotad (EN)
• Sårbar (VU)
• Nära hotad (NT)
• Kunskapsbrist (DD)
Som hotad benämns de rödlistade arter som
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer
den senaste rödlistan från Artdatabanken.

Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Uggleviksreservoar, Stockholms stad, inför ombyggnation, 2021

Skyddade arter

Vid Callunas inventering noterades en art, nämligen mindre hackspett, som omfattas av skydd
enligt artskyddsförordningen (2007:845) och i utsök från Artdatabankens databaser återfanns
ytterligar e flera arter. Dessa skyddade arter redovisas i bilaga 3 och 4 och utgörs av:
•

Fågelarter (som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen) prioriterade enligt
Naturvårdsverket (se faktaruta): se gul markerade fågelarter i bilaga 4.

•

Ytterligare djurarter skyddade enligt 4 §: åkergroda, gråskimlig fladdermus,
nor dfladdermus och dvärgpipistrell.

•

Djurarter skyddade enligt 6 §: åkergroda.

•

Arter skyddade enligt 9 §: Liljekonvalj (endast på Öland i Kalmar län, Kronobergs,
Stockholms och Södermanlands län).

Inom utsöket i analysportalen för inventeringsområdet med en buffert om 500 meter har hittats
arter som är upptagna som skyddsvärda på ett sådant sätt att vissa verksamheter inom området
kan vara förbjudna enligt 8 kap 1 § i miljöbalken. Vilka verksamheter som är förbjudna och vilka
arter som omfattas preciseras i Artskyddsförordningen (2007:845) 4 § och i bilaga 1 till den
förordningen. Förbuden gäller vissa vilda arter av djur som markerats med N eller n i bilaga 1 till
artskyddsföror dningen samt alla vilda fåglar och alla levnadsstadier hos alla dessa djur. Med
vilda fåglar avses alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter men även om alla fågelar ter i
princip omfattas bör enligt Naturvårdsverkets riktlinjer arter inom tre kategorier prioriteras i
skyddsar betet, se faktarutan nedan.
Väster om inventeringsområdet finns ett fynd av åkergroda hittad i maj 2003. Fyndet visar att
det vid det inventeringstillfället fanns åkergroda i denna del av Nationalstadsparken som rörde
sig inom födosöksområde, eller mellan övervintringsplats och lekhabitat. I inventeringsområdet
finns blockig mark som skulle kunna erbjuda övervintringsplatser för groddjur samt även för
kräldjur.
Inventeringsområdet är en del av ett stort skogsområde. Det kan ingå i jaktområde för
fladdermöss. I inventeringsområdet bedöms dock utgöra en mycket liten del av tillgänglig
livsmiljö för fladdermöss.
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Liljekonvalj är fridlyst enligt 9 § på Öland i Kalmar län, Kronobergs, Stockholms och
Södermanlands län. Fridlysningen innebär att man inte får gräva eller dra upp exemplar av
växten med rötterna eller plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växten för försäljning
eller andra kommersiella ändamål.
NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras
även om alla fågelarter omfattas:
•

Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till
EU:s fågeldirektiv).

•

Rödlistade arter.

• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005.
Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter.
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Sannolika livsmiljöer för skyddade arter

Enligt 4 § 4 punkten artskyddsförordningen, är det förbjudet att skada eller förstöra de
skyddade arternas fortplantningsområden eller viloplatser.
Av de värdeelement som avgränsats vid Callunas inventering har 24 bedömts vara intressanta ur
ett artskyddsperspektiv. Dessa objekt uppvisar sådana strukturer och/ eller kvaliteter att de
sannolikt nyttjas regelbundet som fortplantningsområde och/ eller viloplats för skyddade arter.
Objekten utgörs av 5 områden med blockpartier för möjlig övervintring av åkergroda och 19
hålträd med möjliga viloplatser för fladdermöss. Det är framför allt träd i senare hålstadium som
kan utgöra boträd.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Hela inventeringsområde och avgränsade naturvärdesobjekten är livsmiljö för mindre
hackspett, men även andra prioriterade fåglar på artskyddsföror dningen som gröngöling och
spillkråka.

Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade naturvårdsarter från Callunas naturvärdesinventering.
Fåglarna är inte med på denna karta.
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4.3.3.

Värdeelement: block, öppna ytor, mm

I inventeringsområdet registrerades 14 värdeelement, det vill säga element som är särskilt
viktiga för inventeringsområdets naturvärde (se figur 5). Sammanfattningsvis utgörs
värdeelementen främst av öppna solbelysta hällar, partier med större block- och stensamlingar
samt lodytor. Strax öster om reservoaren har en lågpunkt där vatten samlas, ett litet kärr, också
identifierats.
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Öppna solbelysta hällar och block- och stensamlingar kan utgöra livsmiljöer för bl.a. kräldjur.
Block- och stensamlingar är också viktiga för skydd och övervintringshabitat för insekter och
groddjur. Lodytor kan utgöra substrat för mossor eller lavar, beroende på om de är fuktiga och
beskuggade eller mer torra. Vattenförekomster är viktiga för en hel rad organismer, från mossor
till kärlväxter till insekter och fåglar. Inom inventeringsområdet finns ingen bäck, damm eller
andra stör re vattenförekomster men kärret kan uppfylla tillgång till vatten i mindre
utsträckning.

Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade värdeelement från Callunas naturvärdesinventering.
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4.3.4.

Värdeelement: träd

Naturvärdesträd
Värdeelement träd har kartlagts efter Callunas metod för naturvärdesträd (se bilaga 6).
Naturvärdesträd är träd som är särskilt viktiga för inventeringsområdets naturvärde. Vid
inventering av naturvärdesträd studeras olika ekologiska faktorer, som förekomst av håligheter
och död ved med mera. Varje faktor ger en poäng och genom att summera poäng får man en
indikation på grad av trädens naturvärde (se figur 11 och tabell 5; hela trädtabell i bilaga 7).
Totalt hittades i hela inventer ingsområdet 135 naturvärdesträd, fördelning av trädart syns i
figur 6.
Situationsplanen visar skyddsvärda träd inom planområdet (se figur 12).
Tabell 5. Fördelning av poäng för naturvärdesträden.
Poäng

Antal träd

8

1

7

2

6

4

5

6

4

15

3

27

2

72

1

8
Figur 6. Fördelning av trädart för naturvärdesträden.

Särskilt skyddsvärda träd
Från inventeringsresultaten har urval gjorts som identifierar träd som uppfyller kriterierna i
Naturvårdsver kets inventeringsmetod Skyddsvärda träd10 och åtgärdsprogrammet 11.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

I hela inventeringsområdet hittades 14 träd som klassas som särskilt skyddsvär t träd och sju
som klassas som övrigt skyddsvärt träd (se figur 9).
Nedan citeras kriterierna för den metodens två klasser Särskilt skyddsvärt träd respektive Övrigt
skyddsvärt träd.
Sär skilt skyddsvär t tr äd - Med särskilt skyddsvärda träd avses följande enligt Åtgärdsprogram
för särskilt skyddsvär da träd i kulturlandskapet:
•

Jätt etr äd – träd 1 meter i diameter pa det smalaste stallet upp till brösthöjd (brösthöjd
= 1,3 m över mar ken).

•

Mycket gamla tr äd – gran, tall, ek och bok äldre an 200 ar, övriga trädslag äldre an
140 ar.

•

Gr ova håltr äd – träd 0,4 meter pa det smalaste stallet upp till brösthöjd med
utvecklad hålighet i stam (eller gren).

10

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0: 2009-04-06.

11

Naturvårdsverket, 2012. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Mål och åtgärder 2012–2016. Rapport 6496.
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Observera att även ett dött träd som uppfyller dessa kriterier är ett särskilt skyddsvärt träd.
Länsstyrelsens bedömning är att Särskilt Skyddsvärda träd omfattas av 12:6 samråd i
Miljöbalken.

Övriga träd
Inventeringsområdet ligger inom Nationalstadsparken vilket betyder att träd grövre än 40 cm i
stamdiameter anses av Länsstyrelsen som skyddsvärda träd enligt beslut 12 . Åtgärder som kan
skada dessa träd eller fällning av dessa träd är samrådspliktiga enligt miljöbalken och därför
kommer träden grövre än 40 cm med i trädinmätningen.
43 träd grövre än 40 cm hittades (se figur 7 & 11). Dessa träd uppfyller inte kriterier för att vara
naturvärdesträd enligt Callunas metod i bilaga 6

Figur 7. Fördelning av trädart för träden grövre än 40 cm i stamdiameter.
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Landskapsträd
Ytterligar e träd med landskapsbildsvärden identifierades 2018 i fält omkring reservoaren som
träd viktiga för att visuellt skymma r eservoaren och behålla skogskänsla omkring reservoaren.
Nio träd med landskapsbildsvärden hittades varav fyra björkar, tre aspar, en tall och en lönn (se
figur 13).

12

Länsstyrelsen beslut (Beslut 511-15839-2015) om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken inom Kungliga nationalstadsparken
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Träd med stamdiameter mellan 10–39 cm inom planområdet
Inom planområdet för 2021 har även alla träd med en stamdiameter mellan 10–39 cm inmätt
och 135 träd mättes in (se figur 8 & 14). Figur 8 visar fördelning av trädart (vissa av dessa kan
vara döda träd också) och fördelning av stamdiameter.

Figur 8. Till vänster fördelning av trädart. Till höger fördelning av stamdiameter. Antal träd per klass inom
parantes.

Trädbedömning arborist

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

Vitalitet och skador på naturvärdesträden och övriga träd grövre än 40 cm i stamdiameter har
bedömts av en arborist (se figur 9, 10 och 15; metod trädbedömning i bilaga 6, trädtabell i bilaga
7).

Figur 9. Till vänster fördelning av trädvitalitet. Till höger fördelning av antal träd med eller utan kronskador.

Figur 10. Till vänster fördelning av antal träd med eller utan rotskador. Till höger fördelning av antal träd med eller
utan stamskador.
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Figur 11. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade naturvärdesträd från Callunas
naturvärdesinventering. Naturvärdesträd är visualiserade på antal poäng. ’Ej naturvärdesträd’ är alla träd grövre
än 40 cm stamdiameter som inte utgör naturvärdesträd. Särksilt skyddsvärda träd och övrigt skydssvärda träd är
också markerade. Med övrigt skyddsvärda träd avser vi: träd (vilka inte uppfyller kriterierna för särskilt
skyddsvärda) som är döda st ende/liggande träd grövre än 40 cm p det smalaste stället upp till brösthöjd alt.
fr n stambas (för liggande avbrutna stammar gäller grövre än 40 cm vid brottställe).
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Figur 12. Kartan visar planområdet med registrerade naturvärdesträd från Callunas naturvärdesinventering. Se
även figurtext figur 11.
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Figur 13. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade träd visualiserade i 3 kategorier. Observera att träd
klassades till landskapsträd bara i inventeringen 2018 i närheten av reservoaren. Kategori ’grövre än 40 cm’,
avser träd som inte uppfyllde kriteriet att vara naturvärdesträd men som var grövre än 40 cm i stamdiameter och
omfattas av trädfällningsförbudet.
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Figur 14. Kartan visar planområdet med träd som har en stamdiameter mellan 10–39 cm. Tre storleksklasser
visar med tre olika former. Trädarterna visas med varsin färg.
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Figur 15. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade träd visualiserade på trädvitalitet och trädskador
enligt arboristbedömningen (Trädliv AB). Trädvitalitet visas med fem olika färger. Trädskador visas med färgade
ringar på träd som har skador på stammen, kronan och/eller rötter.
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4.4

Resultat av landskapsekologisk analys

4.4.1. Metoder
En rad olika landskapsekologiska analyser används för att kartlägga och visualisera var områden
med högre värden för naturen ligger i landskapet. Analyserna är ett prediktionsverktyg och kan
svara på frågor som var vär defulla livsmiljöer och spridningsvägar ligger, vilka områden som
bör undvikas för exploatering och var kompensationsåtgärder ska ske för att förstärka
landskapet.
En metod är att analyser a landskapet utifrån en vald art eller artgrupp och skapa ett så kallat
habitatnätverk. I denna analys väljer man ut lämpliga livsmiljöområden och analyserar
spridning mellan dessa områden i form av spridningslänkar och spridningskorridorer. Analysen
beaktar barriäreffekter (t ex hög trafikerade vägar och tät bebyggelse). Avstånd är inte
’fågelvägen’ utan ett kostnadsviktade avstånd som tar hänsyn till hur lätt eller svårt det är för en
organism att röra sig genom olika biotoptyper.
Analysr esultaten representerar verkligheten men är alltid beroende på kvalitet, generalisering
och upplösning av indata som finns tillgänglig när analysen utförs. Vissa underlagsdata, som
skogsålder, har tagits fram genom fjärranalys över hela Sverige och upplösningen är ganska
grov. Vissa naturvärden som död ved är svårt att få fr am genom GIS-analyser och behöver
inventeras i fält. Fältinventeringar är där för viktiga för att undersöka ett utvalt område på en
mindre och mer detaljer ad skala.
Inventeringsområdet är belägen inom RUFS regionala grönstruktur (se figur 19).

4.4.2. Ädellöv
Ekbeståndet i Stockholm är unik för Sverige men även internationellt och innehåller många
gamla jätteekar och stora värdefulla ekområden. Ek är ett värdefullt träd som har naturvärden
för en mängd andra ar ter men hotas av igenväxning och brist på föryngring (Miljöbarometern
2021).
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Projektet ’Stockholms unika ekmiljöer’ genomfördes 2005–2007 och stadens viktiga ekområden,
jätteekar och skötselbehoven identifierades. Ekdatabasen är digitala kartunderlaget som togs
fram (Miljöbarometern 2021). Ekdatabasen uppdaterades 2017 (Widenfalk m.fl. 2018).
Värdefulla ekområden visas på karta 16 och är klassade i tre klassar och områden med klass 1
har högsta värden för ek.
2007 utförde KTH en landskapsekologisk analys för Stockholms stad för vedlevande insekter
knutna till mulmekar och andra gamla ekar. GIS-analysen var baserade på ekdatabasen, stadens
biotopkarta fr ån 2005, Metrias terrängkar ta och trafikdata mm. Figur 16 visar resultatet av
habitatnätverket där spridningsavstånd är uppdelade i fyra klassar (Mörtberg m.fl. 2007).
På webappen stadsträd.se kan man skapa habitatnätverk baserade på laserträd och
markklassning (enligt National Marktäckedata, Naturvårdsverket 2018). Figur 17 visar träd och
livsmiljöområdena uppdelade på mar kklass ’ädellöv’ (grönt) markklasserna ’tr iviallöv’ och
’triviallöv med ädellövinslag’ (blå). Maximalt avstånd om 200 m på länkarna sattes i den analys
som Calluna gjorde inom ramen för det nu pågående uppdraget (se figur 17).
Värdefulla ekområden från ekdatabasen ligger inom och nära inventeringsområdet. Några
skyddsvärda träd finns inom dessa ekområden. En del vedlevande insekter knuten till ekar har
en begränsad spridningsförmåga och därför är det viktigt att det finns tillräcklig med ekar och
att ekar och ekområden ligger tillräcklig nära varandra, ca 200m. Stadsträds-analysen visar
också att delar av skogen i inventeringsområdet ingår i ett (ädel)lövnätverk. Analysen avgränsar
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livsmiljöområden (där träden står tillräcklig nära) och bildar spridningslänkar mellan
livsmiljöerna.

Figur 16. Kartan visar inventeringsområdet med områden från ekdatabasen och habitatnätverk för ek
(Ekdatabasen 2006: Nilsson 2007; Ekdatabasen uppdatering: Widenfalk m.fl. 2017; Habitatnätverk 2007
eklevande insekter: Mörtberg m.fl. 2006).
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Figur 17. Kartan visar inventeringsområdet med områden från ett lövträdnätverk uppdelade på ädellöv (grönt)
och triviallöv (blå) via stadsträd.se. Maximalt avstånd på länkarna är 200 meter (Calluna AB 2021). (Anledningen
till det yxiga utseende av patcherna är att analysen är baserade på en raster med upplösning av 10x10 m).
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4.4.3. Skogsfåglar
Även ett nätverk för skogsfåglar skapades på webappen stadsträd.se. Fokusart är inte en specifik
art utan småfåglar knutna till skogsbiotoper som ogärna flyger över öppen mark, tät stad eller
trafikerade vägen. Dessa fåglar behöver skog för att häcka och föda upp ungar men behöver även
trädmiljöer vid förflyttning i landskapet. Bland skogsfåglarna finns flera arter som kräver större
sammanhängande skogar (> 3–10 ha) för häckning och föredrar att häcka i skogskärnan i stället
för i skogskanten (br yn). Dessa arter, som tofsmes, trädkrypare och domherre, är också känsliga
för fragmentering och gynnas av att skogen har naturskogskvaliteter som flerskiktning,
ålder sspridning, buskar, gamla träd och död ved.
Resultatet i figur 18 visar skogskärnor na, stor och liten, och skogsbryn. Spridningslänkarna har
ingen begränsning på avstånd i den utförda analysen. Analysen visar hur skogsfåglarna
predikteras röra sig exempelvis när ungfåglar migrerar från häckningsområdena.
Inventeringsområdet ligger inom ett större sammanhängande skog, vilket visas också i
resultatet av skogsfågelnätverket.
(För mer detaljerad information om metodiken bakom denna typ av analyser:
https:/ / info.stadstrad.se/ habitatnatverk).

4.4.4. Barrskog
Tidigare analyser för barrskognätverk har använt tofsmes som fokusart. Tofsmesen är känslig
för fragmentering och behöver större skogskärnor för reproduktionen.
2007 utfördes KTH en landskapsekologisk analys för Stockholms Stad för tofsmes. GIS-analysen
var baserade på stadens biotopkarta från 2005, Metrias terrängkarta och trafikdata mm. Figur
19 visar resultatet av habitatnätverket där aktivitetsområdena är uppdelade i fyra klassar
baser ade på fåglarnas rörelse (mörk- till ljusgrön) (Mörtberg m.fl. 2007).
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2017 skapade Ekologigruppen också ett habitatnätverk för barr- och blandskogar för
Stockholms län (se figur 19) med fokusart tofsmes i äldre barr- och blandskogar
(Ekologigruppen 2017). Urval av livsmiljöer har då gjorts av nyckelbiotoper, naturtypskartan,
områden med skog med en beståndsmedelålder av minst 150 år och tillägg av områden klassat
som ’sämre kvalitet’ med en beståndsmedelålder av 80–149 år.
Inventeringsområdet ligger inom ett aktivitetsområde för tofsmes enligt KTH:s analys.
Reproduktionshabitat ligger sannolikt nordväst om inventeringsområde (mörkgröna området).
Kriterier i analysmodellen anger att reproduktionshabitat ska bestå av minst 3 ha äldre
barrskog. I ett hörn i norra delen av inventeringsområdet, en del med granar, ligger
livsmiljöområden enligt Ekologigruppens analys. Skogsområdet i och omkring
inventeringsområdet kan användas för födosök. Calluna har noterad tofsmes under
inventeringen 2021.
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Figur 18. Kartan visar inventeringsområdet med resultat för ett skogsfågelnätverk via stadsträd.se (Calluna AB
2021). Begreppet spridningszon i legenden är övrig trädstruktur som inte är skogskärna, dvs bryn, trädrader,
dungar och solitära träd. (Anledningen till det yxiga utseende av patcherna är att analysen är baserade på en
raster med upplösning av 10x10 m).
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Figur 19. Kartan visar inventeringsområdet med nätverk för barr- och blandskog (Livsmiljöer och
spridningslänkar: Ekologigruppen AB 2017; Habitatnätverk 2007 barrskogsfåglar: Mörtberg m.fl. 2006).
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4.4.5. Groddjur
Groddjur behöver olika biotoper under der as livscykel som lekvatten för reproduktion och
yngel, landhabitat under sommar och vinter med lämpliga födosöks- och
övervintringsmöjligheter. Landhabitat kännetecknas av en mosaik av mogna skogsbestånd, ofta
lövdominer ade, med lång kontinuitet och komplex markstruktur. Ofta omges skogsområdena av
öppna marker som betesmarker och slåtterängar med ett eller flera småvatten. Dessa olika
miljöer behöver även ligga tillräcklig nära från varandra för att djuren ska ha möjlighet att röra
sig mellan områdena. Trafikerade vägar mellan de olika biotoper är en anledning för
trafikdödlighet hos groddjur. Till stor del är groddjur knutna till värdefulla naturtyper som
våtmarker och lövskogar.
2006 utfördes KTH en landskapsekologisk analys för Stockholms stad för vanlig padda. GISanalysen var baser ade på stadens biotopkarta från 2005, Metrias terrängkarta och trafikdata.
Figur 20 visas resultatet av habitatnätverket där nätverket är uppdelade i tre klassar baserade
på mängden optimalt (som löv- och blandskog och fuktig gräsmark) och suboptimalt (som
barrskog och gles bebyggelse med grönstruktur) sommarhabitat. I figur 21 visas
spridningsmöjligheter i tre klassar, högst trolig, trolig eller möjlig (Mörtberg m.fl. 2006).
2015 utförde Calluna AB ett groddjursnätverk där hemområdena innehåller lekvatten och
sommar habitat inom 500 meter från lekvattnet. Analysen är baserade på stadens biotopkarta
från 2009 (se figur 21, Barthel m.fl. 2015).
Inventeringsområdet ligger inom en del av habitatnätverket för vanlig padda år 2007 där det
finns större mängder av optimal och suboptimalt sommarhabitat och inom inventeringsområdet
är spridning möjligt. Inventeringsområdet ligger söder om ett hemområde inom
habitatnätverket för groddjur från 2014.
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Inom inventeringsområdet finns övervintringsmöjligheter för groddjur i form av blockpartier
enligt Callunas fältinventering.

Figur 20. Kartan visar habitatnätverk för padda. Nätverken är uppdelade i tre klassar baserade på mängden
optimalt och suboptimalt sommarhabitat (mörk-, mellan- och ljusgrönt) (Mörtberg m.fl. 2006).
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Figur 21. Kartan visar inventeringsområdet med nätverk för groddjur (Hemområde: Barthel m.fl. 2015;
Habitatnätverk 2007: Mörtberg m.fl. 2006).
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4.4.6. Fladdermöss
2019 gjordes en landskapsanalys av potentiella fladdermushabitat i Stockholms stad för att peka
ut områden som är särskilt viktiga för fladdermössfaunan. GIS-modellen har utvecklats av
Centrum för Biologisk mångfald tillsammans med Calluna AB och konsulter hos Ecocom AB och
Naturcentrum AB. Fladdermushabitatindexet genereras från faktorerna kolonirörelse,
flygfriktion och insektsabundans. Fladdermushabitatindexet visar vilka områden som potentiellt
kan ha hög fladdermusfauna med många arter (se figur 22). Indexet gäller främst för de
skogsknutna arter som dvärgpipistr ell (Brüsin 2019). Figur 23 visar tätheten av kolonier
kopplat till habitatindex.
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Inventeringsområdet ligger inom ett område med ett medel- till högre värde av
fladdermushabitatindexet (se figur 22). Inventeringsområdet ligger strax söder om en koloni
hotspot, de inringade områden på figur 23, som pekar ut de områden som har högst potential att
hysa flest arter och kolonier i området. Miljön i och omkring inventeringsområdet är möjligt
födosöksområde för fladdermöss men saknar sannolikt möjligheter för kolonier, som finns lite
mer nor r på nor ra djurgården.

Figur 22. Kartan visar fladdermushabitatindexet över Norra Djurgården (Brüsin 2019). Röda områden hyser
bättre fladdermössmiljöer än blåa. Inventeringsområdet ligger inom gröna cirkeln.
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Figur 23. Kartan visar tätheten av kolonier kopplat till habitatindex (Brüsin 2019). Inventeringsområdet ligger inom
blå cirkeln

4.4.7. ESBO-områden
I 2013 har Miljöförvaltningen i Stockholms stad kartlagt ekologiskt särskilt betydelsefulla
områden (ESBO) inom Stockholms ekologiska infrastruktur (se figur 24). Analysen är baserade
på stadens digitala naturvårdsunderlag som stadens habitatnätverk med mera. Resultat utgör en
bedömning av vilka områden är särskilt betydelsefulla kärnområden, spridningszoner och
livsmiljöer för skyddsvärda arter. Övriga delar av Stockholms ekologiska infrastruktur visas inte
i resultatet.
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Största delen av inventeringsområdet ligger inom ett kärnområde.
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Figur 24. Kartan visar resultatet av kartläggningen av ESBO-områden i Stockholms stad (Miljöförvaltningen
2014).
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5

Slutsatser och rekommendationer

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för att kunna tillämpa miljöbalkens portalparagraf 1
kap 1§ liksom 2 kap miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 3 kap 3§ om ekologiskt känsliga
områden och 3 kap 4§ om skydd av jor dbruksmark, samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivning
och annat beslutsunderlag. NVI:n kan även utgöra stöd för att tillämpa artskyddsförordningen,
samt användas som underlag för att utveckla ekologisk kompensation, klimatkompensation och
bevarande av biologisk mångfald.
Nedan beskrivs det aktuella projektet i relation till miljöbalken. Först beskrivs skyddade arter
(artskyddsförordningen) och skyddade områden (7 kap miljöbalken), vilka tydligare kan
påverka fortsatt process än hänsyn till oskyddade naturvärden enligt de allmänna
hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken).

5.1

Skyddade arter

Vid denna naturvärdesinventering har skyddade arter enligt artskyddsförordningen noterats (se
avsnitt 4.3).
I artskyddsförordningen finns flera paragrafer med olika grader av skydd och arter kan omfattas
av olika paragrafer i olika delar av landet. Man behöver vara noggrann med vilka arter som är
aktuella i det specifika fallet.
De striktaste bestämmelserna, 4 §, slår bland annat fast att det är förbjudet att avsiktligt fånga,
döda eller störa vilda djur. För budet gäller de djurar ter som preciseras i artskyddsförordningens
bilaga 1, samt alla vilda fågelarter. Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen
(Naturvårdsverket 2009) säger dock att även om alla fågelarter omfattas bör följande grupper
prioriteras:
•

Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i
bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv),

•

Rödlistade arter,

•

Arter vars populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005.
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Denna prioritering har fått stort genomslag och därför väljer Calluna att endast redovisa dessa
prioriterade fågelarter som skyddade enligt artskyddsförordningen.
Förekomst av skyddade arter kan innebära att en verksamhet är förbjuden eller att förbud
utlöses om en planerad verksamhet kommer till stånd.
Enligt 4 § 4 punkten artskyddsförordningen är det även förbjudet att skada eller förstöra
skyddade djurarters fortplantningsområden eller viloplatser. Dessa livsmiljöer är skyddade om
de nyttjas regelbundet av en skyddad art, och skyddet gäller även under perioder då arten inte
uppehåller sig där . En verksamhet kan alltså riskera att utlösa förbud enligt
artskyddsförordningen, även om en skyddad art inte har observerats vid en enskild inventering.
Ifall för bud utlöses enligt artskyddsförordningen beror på den planerade verksamhetens
påverkan på de specifika arternas bevarandestatus på dess lokala population. Det går att söka
dispens från förbud, men möjligheten att få dispens är mycket begränsad. Därför är högsta
prioritet att undvika förbud.
För att undvika risk för förbud enligt artskyddsförordningen, bör det vara prioriterat att en
verksamhets lokalisering först anpassas så att påverkan på skyddade arter undviks eller
minimeras. Därefter tas skyddsåtgärder fram om det behövs. En verksamhet får inte försvåra
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga

44

Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Uggleviksreservoar, Stockholms stad, inför ombyggnation, 2021

utbredningsområde. Om bevar andestatus är ogynnsam får inte verksamheten försämra artens
möjlighet att nå gynnsam bevarandestatus.
Calluna lyfter fram behovet av en artskyddsutredning för mindre hackspett.

5.1.1.

Rekommendationer och medskick till fortsatt process

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man till
att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna
miljömålen.
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Calluna rekommenderar följande:
-

Naturvärdestr äd, i Callunas inventering, bör så långt som möjligt sparas och skyddas
under anläggningstiden. Hur avvägning mellan träd och behov av arbetsväg,
etableringsområde med flera byggåtgärder ska göras, återstår att utreda i den fortsatta
planeringsprocessen.

-

När träd måste tas ned och sedan tidigare död ved flyttas, ska entreprenör i förväg
samråda med Kungliga Djurgårdsförvaltningen KDF (kontaktperson Henrik Niklasson).
KDF har kunskap om platser dit trädstammarna ska föras och kan ha instruktioner om hur
träden ska avver kas.En del stockar läggs i närområdets skogsmark och kan sedan placeras
i de friytor som uppstår efter avslutad byggnation, som veddepåer.

-

Det finns ett antal fåglar som medför att artskyddsutredning för vissa arter kan komma
att bli aktuellt.

-

Gråskimlig fladdermöss, nordfladdermöss och dvärgpipistrell har setts omkring
inventeringsområdet enligt utsök i Analysportalen. Skogen runt reservoaren kan utgöra
livsmiljö som del i större födosöksområde. Träd lämpliga för kolonier saknas eller finns
enstaka inom den yta som planeras tas i anspråk för att bygga den nya reservoaren.
Byggnaden bedöms inte som lämplig boplats då det har släta ytor. Inventeringsområdet
utgör väldigt liten del av den livsmiljö som finns för arten i Nationalstadsparken.
Artskyddsutredning för fladdermöss verkar därför inte så troligt att det behövs.

-

Hundtunga är en ovanlig ruderatmarksart i Stockholm och det rekommenderas att frön
omhänder tas och sås på lämplig nystörd yta när återskapande av naturmark ska ske.
Calluna har samlat in frön 2019.

-

Inventering av mark visade inte på någon uppenbart känslig eller skyddsvärd vegetation,
till exempel med orkidéer eller sällsynt flora, förutom ett större bestånd med liljekonvalj
i sluttningen ned mot Planterhagsvägen. Hundtunga har påträffats bredvid befintliga
reser voaren och är en ovanlig ruderatmarksart i Stockholm (Se särskild punkt om
hundtunga). Ett litet bestånd av blåmossa (som är en signalart i Skogsstyrelsens
signalartslista) finns på marken i den nordöstliga delen av inventeringsområdet. I
skogsmarken finns naturlig fältvegetation med gräs och örter samt några mindr e partier
med blåbärsris, vilket är motiverat att ha hög ambitionsnivå att återskapa vid
återställningen. Öst om reservoaren finns en liten fuktsvacka, antydan till skogskärr ,
med mindre partier med smalbladig starr. Vegetationsytor och block som ska spar as
behöver avgränsas så att de inte skadas under ombyggnationen av reservoaren. Mark
som ianspråktas tillfälligt under byggskedet, som ex. etabler ingsytan och arbetsvägen,
täcks av geotextil som läggs över vegetationen. På så sätt så sparas frön och vegetativa
delar i jorden. Man bör se om en del av de ytor som måste ianspråktas kan få spar ad
mar kvegetation genom att upphöjda galler placeras under byggtid. Vid avslutat
byggskede tas massor bort och geotextilen avlägsnas. Jorden kommer att utsättas för
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kompaktion vilket medför att återetablering av vegetation försvåras om man inte
motverkar kompakteringen.
-

En återställandeplan behöver tas fram. Återställandeplanen ska hantera frågan hur
kompaktering motverkas, att trädslag naturliga för platsen återintroduceras, att
omhänder tagen jord från naturmark återanvänts och tillförs ytan där etabler ingen varit
samt möjligheter att skapa ett skogskärr med våtmarksfunktion som är bättr e utvecklat
än det som finns idag utreds. Skogskärret kan eventuellt ta emot dagvatten som
genereras.

-

Om det uppstår ytor där naturmark kan nyskapas eller återskapas så rekommenderas att
återställandeplanen också omfattar att skapa ny naturmark. Där är det lämpligt skapa en
miljö som liknar den hällmarksmiljö som ansluter till den nya ytan. Större block, vilket
kan var sprängsten, och trädstammar från området läggs dit och skapar habitat för grod-,
kräldjur och andra smådjur. Par tier med flora av karaktär hällmarkstorräng skapas. Ytan
ska också ha inslag av grusig miljö.

-

Det större blockområdet nordväst om reservoaren bör sparas i sin helhet. Det finns
också block runt byggnaden, uppkomna efter att byggnaden anlades på 1930-talet. En
återställningsplan behöver tas fram för att få tillbaka naturlig vegetation och strukturer
som block och död ved på den mark som tillfälligt ianspråktas under ombyggnationen.

-

All naturlig vegetation utanför de ytor som projektet anger måste ianspråktas, ska
skyddas fr ån påverkan under byggtiden. Mellanlagring av massor ska endast ske inom
ytor som kommer att permanent eller under byggtiden ianspråktas. Mark som avlägsnas
för permanent ianspråktagande, ska tas om hand och lagras inom arbetsområdet för att
sedan användas vid återställande av naturmark.

-

Träd och buskar som måste fällas och vegetation som måste grävas bort ska inte
avverkas, avlägsnas under perioden 1 april till sista augusti, vilket är den period som
Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret har som policy att i naturreservaten inte
utföra trädfällning och röjningsarbeten. Detta är av hänsyn till fågellivet. De åtgärder
som skapar mycket buller som ex rivning av r eservoaren, ska undvikas under den
perioden.
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För verksamheter som inte omfattas av detaljplan eller motsvarande äldre bestämmelser:
-

Ett samråd behöver göras med Länsstyrelsen när mer än 200 kvm vegetationsklädd
mar k kommer att grusas eller hårdgöras och träd grövre än 40 cm kommer att
fällas/ skadas.

-

Den trädinventering som gjorts fungerar för att hantera föreskriften om samråd för
skyddsvärda träd i Nationalstadsparken. En arborist behöver bedöma trädens
skyddsbehov och ta fram en trädskyddsplan så att träden inte skadas under
ombyggnationen.

-

Förutom träd som identifierats i Callunas naturvärdesträdsinventering behöver alla träd
grövre än 40 cm samt alla mulmträd granskas och bedömas om samrådshanter ing enligt
12:6 behöver göras med Länsstyrelsen.
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6 Redovisning av lämpliga förstärkningsåtgärder samt
kompensations- och hänsynsåtgärder för den
oexploaterade marken som tas i anspråk
Häckningsmöjligheter för fåglar
En del fågelarter häckar i håligheter i träd och en brist på gamla träd med håligheter begränsar
därför deras fortplantningsmöjligheter. Håligheter i träd kan uppstå när grenar lossnar fr ån
trädet eller skapas av till exempel hackspettar . Tickor kan göra det lättare att hacka ut ett bohål.
Bohål finns ofta i träd som tall, ek och asp.
Fågelholkar kan placeras i området för att skapa fler häckningsmöjligheter för hålhäckande
fåglar som blåmes, talgoxe, svartvit flugsnappare, rödstjärt, kattuggla och skogsduva. Även stare
kan häcka i håligheter i naturskog och miljöer med hålträd. Holkar för tornseglare kan placeras
på väggar av byggnader. Olika arter behöver olika storlek på bohål.
Vissa fåglar, som mindre och större hackspett, vill hacka ut sitt bohål själv. Mindre hackspett
behöver döda träd, murkna träd eller högstubbar för detta.
Rovfåglar som duvhök bygger ett risbo i större tallar, granar eller aspar. Även kråkor bygger sitt
bo i höga träd.
Täta buskar och träd som gran erbjuder också möjligheter för fågelbon som för gärdsmygen.

Hundtunga
Hundtunga är en ovanlig ruderatmarksart i Stockholm. Frön har samlats i av Calluna och det
rekommenderas att frön sås på lämplig nystörd yta vid återskapande av naturmark.
Gynna ädellövträd och tallar
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Ädellövträd, som ek, ask och alm, och tallar och vissa arter som är knutna till dessa träd gynnas
av att trädet står fristående och solbelyst. Plockhuggning och gallring framför allt av uppväxande
träd inom några meter utanför trädets krona är metoder för att behålla luckiga skogar.
Naturvårdsröjningen minskar konkurrens från övrig växtlighet och kan förlänga trädets
livslängd och bidra till stora och gamla träd.
Det är dock också viktigt att naturvärden knuten till beskuggning värnas på lämpliga ställen och
att till exempel blommande buskar inte tas bort.

Kontinuitet i trädbestånd
Det är prioriterat att spara gamla träd och träd med viktiga strukturer för biologisk mångfald,
som håligheter och mulm. Men det är även viktig att ta hand om träd som håller på att bli gamla
och yngre träd, så kallade efterträdare, och nyrekryter och ge dem möjligt för att i tid ersätta de
äldre träd. En kontinuitet i trädbeståndet säkerställer att det alltid finns lämpligt substrat för
vedlevande insekter och vedsvampar. Men även en grupp som marksvampar är beroende av en
obruten kontinuitet av träd eller substr at eftersom dessa svampar är mykorrizabildande med
levande trädrötter.
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Taket
Gröna tak på byggnader kan gynna insekter, dock vid höga byggnader är det troligen mer
effektiv att fokusera på åtgärder på marken.

Insektsrika miljöer
Åtgärder för att skapa miljöer som gynnar insekter är att placera ut mulmholkar, skapa och
behålla död ved och erbjuda föda.
Mulmholkar är holkar fyllda med sågspån och gynnar många insekter som är knutna till gamla
ihåliga träd, bland annat i ekmiljöer eller gammal tallskog.
Död ved är viktigt för många arter och olika arter nyttjar olika typer av död ved. Död ved kan
finnas i form av döda grenar i ett levande träd eller i form av döda stående eller liggande träd.
Om död ved ligger i ett solbelyst läge eller i ett fuktigare och skuggigare lägen och om den är
nydöd eller mer nedbruten avgör vilka arter som kan nyttja veden (Länsstyrelsen Gotlands län
2018). Tillgång till en variation av olika typer av död ved skapar således en variation av
livsmiljöer för olika arter. Om träd tas ner bör avverkade stammar placeras på lämpliga platser
inne i bestånd, till exempel på en hällmark eller i brynen. Veteranisering av vissa yngre tallar gör
att processer na som gör att gamla träd blir värdefulla för många arter påskyndas. Veteranisering
innebär att man skadar träden med olika metoder, som att till exempel att skapa barkfria ytor på
stammarna.
Blommande buskar som slån, nypon och hagtorn kan med fördel lämnas eller tillskapas i
brynmiljöer. De håller till viss del tillbaka framväxt av sly (slyuppslag) och är viktiga
födosöksmiljöer för vissa arter av de fullbildade insekterna.
Insekter är dessutom föda till andra djur som fladdermöss och en del fågelarter.
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Fladdermöss
Fladdermöss trivs i trädrika kulturlandskap med en mosaik av skogsdungar, parker, trädgårdar
och ängsmarker, gärna nära vattendrag eller sumpskogar . Skogen inom inventeringsområdet är
möjligen del av fladdermössens födosöksområde. Fladdermöss gynnas av insektsrika miljöer,
antingen miljöer som producerar mängder insekter eller som attraherar många insekter. Norr
om inventeringsområdet liggen våtmarks- och vattenmiljöer som också ingår i fladdermössens
viktiga födosöksområden eftersom detta är insektsrika miljöer. Förutom födosöksmöjligheter
behöver fladdermöss ha tillgång till viloplatser och platser där de kan föda upp sina ungar, s.k.
koloniplatser. Många arter använder såväl ihåliga träd som byggnader för detta, nordfladdermus
tycks dock vara mer knuten till byggnader. Alla fladdermössarter är i någon grad känsliga för att
viloplatser och koloniplatser blir upplysta av till exempel gatubelysning eller fasadbelysning
(Ekologigruppen 2019). Det är därför rekommenderat att inte belysa byggnader som
vattenreservoaren för att inte påverka fladdermössen, och andra nattaktiva djur, negativt och att
det finns gr önområden som inte är upplysta. För att förstärka området för fladdermöss kan
tätare partier i skogen öppnas upp genom gallring för att möjliggöra att fladdermössen kan jaga
där. Fladdermusholkar kan sättas upp inom skogsområden för att erbjuda dagsvisten och
yngelplatser.
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard)
Denna bilaga i nnehåller en kor t sammanfattande metodbeskr i vning för SIS standar d SS
199000:2014 Natur vär desinventer ing avseende bi ologisk mångfald (NVI) –
genomför ande, natur vär desbedömning och r edovisning13.

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i avgränsning av områden,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgr underna biotop och arter (se figur
1).
Bedömningsgrund biotop
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Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/ hot. En
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.

Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan),
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.

13

Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.
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Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.
Bedömningsgrund arter
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald.
Naturvårdsar ter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen,
rödlistade ar ter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på
faktiska fynd av arter från inventeringen, Ar tportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer
de är för naturvärde.
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund
framför allt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.
Naturvärdesklasser

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde (se figur
2). Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att
bedömningen är preliminär.

Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur
standarden (SIS, 2014).

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande
naturvärdesklasser:
•

högsta natur vär de naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald

•

högt natur värde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

•

påtagligt natur värde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
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•

visst natur vär de naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande)

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden (se figur 2). Dessa kan
avgränsas när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvär desobjekt och
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvär de (se ovan) eller av
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd
detaljeringsgrad (se nedan).
Nivå och detaljeringsgrad
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och
fältinventering ingår).
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå.
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Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt

Fält – översikt

En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en
bredd på >2 meter.

Fält – medel

En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Fält – detalj

En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Tillägg
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.
Naturvärdesklass 4

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas.
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.
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Generellt biotopskydd

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras
och kartläggas, oavsett storlek.
Värdeelement

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt
eller inte. Tillägget ska gör as i fält.
Kartering av Natura 2000-naturtyp

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas.
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper.
Tillägget ska göras i fält.
Detaljerad redovisning av artförekomst

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska
redovisas på karta eller med koor dinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannar e, men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.
Fördjupad artinventering

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras.
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/ artgrupper som eftersöks samt efter syftet med
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/ artgruppen är
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.
Genomförande
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Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer i samband med redovisningen.
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI
Se även figur 3 i rapporten. Där är karta med naturvärdesobjekten.
Naturvärdesobjekt nr 1
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

160 Skog och träd

1605 Blandskog

2 Påtagligt

1 Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Naturvärdena är knutna till grova träd av asp och tall som är
viktiga för fåglar, vedsvampar och insekter. Även andel lövträd i
skogen gynnar många fåglar. Stensamlingar och öppna hällar
utgör livsmiljöer för kräldjur, stensamlingar även för groddjur.
Naturvärdesobjektet utgör en liten del av en stor
sammanhängande naturskog.

Tallticka (NT) (enstaka), reliktbock (NT)
(enstaka) och granbarkgnagare (enstaka)
påträffades alldeles strax utanför objektet
och livsmiljöer inom naturvärdesobjektet
hyser lämpligt substrat för dessa arter.
Observationerna av Calluna.

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Blandskog med asp, tall, björk, sälg, rönn, ek. De grövsta träden
är asp och tall. Fältskiktet består framför allt av smultron, blåbär,
vårfryle, mossklädda block. Hyfsat mycket död ved både stående
och liggande

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

1,32

Inventerare
Arianna Scarpellini, Anna Koffman
Inventeringsdatum
2021-02-05 (Anna och Arianna, i samband
med trädinventering).
2021-04-06 (Arianna, NVI).
Bild

Övriga kommentarer
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Naturvärdesobjektet utgör en liten del av
en stor sammanhängande naturskog och
objektet fortsätter utanför
inventeringsområdet.
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

160 Skog och träd

1651 Övrig skog och
träd

2 Påtagligt

1 Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Naturvärdena är mest knutna till senvuxna tallar samt öppna
solexponerade partier som är viktiga för insekter.
Naturvärdesträd har värde i sig och är viktiga för fåglar, insekter
samt kryptogamer. Allmänt med död ved både stående döda träd
och döda grenar. Naturvärdesobjektet utgör en liten del av en
stor sammanhängande naturskog.

Blomkålssvamp, mindre hackspett (NT),
tofsmes (observationer av Calluna).
För fåglar utgör naturvärdesobjektet en del
av ett större revir. Mindre hackspett och
tofsmes kan finnas i andra delarna av
inventeringsområdet också.

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Kuperat blockrikt parti med större öppna solexponerade hällar.
Tall och ek dominerar trädskiktet. Föryngring av framför allt rönn
och ek i buskskiktet.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,53

Inventerare
Arianna Scarpellini, Anna Koffman
Inventeringsdatum
2021-02-05 (Anna och Arianna, i samband
med trädinventering).
2021-04-06 (Arianna, NVI).
Bild

Övriga kommentarer
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Naturvärdesobjektet utgör en liten del av
en stor sammanhängande naturskog och
objektet fortsätter utanför
inventeringsområdet.
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Naturvärdesobjekt nr 3
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

160 Skog och träd

1607 Triviallövskog

2 Påtagligt

1 Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Ett 30-tal naturvärdesträd finns och några naturvårdsarter knutna
till träd och död ved. Det finns allmänt med död ved och block
och hällar finns. Naturvärdesobjektet utgör en liten del av en stor
sammanhängande naturskog.

Liljekonvalj, hundtunga, tallticka (NT),
myskbock, skogsalm (CR), ask (EN).
Artportalen: ekicka (NT)

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Lövskog med unga uppvuxna ekar, lönnar, björkar och aspar.
Några äldre gran och tallar. Enstaka grövre träd. Fältskikt blåbär,
något gräs och enstaka ormbunkar. Buskskikt med främst ung
ask, lönn, rönn och enstaka rosbuskar. Block längs kanter av
reservoaren och större partier med blocksamling vid norra och
östra sidan. På norra sidan mossbevuxen lodyta. Solbelysta
hällar och ett litet kärr öst om reservoaren. Inventeringsområdet
ligger inom Nationalstadsparken

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

1,97

Inventerare
Marlijn Sterenborg, Anna Koffman
Inventeringsdatum
Se tabell 2. (Callunas tidigare inventering)

Bild

Övriga kommentarer
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Naturvärdesobjektet utgör en liten del av
en stor sammanhängande naturskog och
objektet fortsätter utanför
inventeringsområdet.
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter
I tabellerna nedan redovisas naturvårdsarter från Callunas fältinventering och från Callunas utsök av arter i Analysportalen och övriga källor.
Arterna presenteras med information om sällsynthet, signalvärde och ekologi.
De arter som listas är relevanta för naturvärdesbedömning i denna NVI och kan knytas till inventeringsområdet. Naturvårdsarter som knyts till
något av naturvärdesobjekten listas även i bilagan för naturvärdesobjekt, så där kan alltså utläsas i vilket naturvärdesobjekt arten hittats.
Obs. lista med fågelobservationer påfylls med slutresultat i juni 2021.
Callunas fältinventering
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Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:
RL 20 = rödlistan från år 2020
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

RL 15

Stark
hotad
(EN)

Stark
hotad
(EN)

ÅGP

Tu

Si

N2

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information

Kärlväxter
Ask (Fraxinus
excelsior)

Asken är starkt hotad på grund av askskottsjukan. Vitala vuxna
träd har naturvärde eftersom de kan vara resistenta mot
askskottsjukan.

Hundtunga
(Cynoglossum
officinale)

Liljekonvalj
(Convallaria
majalis)
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x

Typisk art för Rullstensåsöar i Östersjön (1610) och Sten- och
grusvallar (1220).
Ruderatmarksart. Växer på grusig och sandig mark i allehanda
kulturmiljöer, banvallar, grustag, skräpmark. Hundtunga har
minskat troligen på grund av igenväxning av näringsrika, tidigare
genom störning, öppna miljöer. Konkurrenssvag.

9§

Typisk art för Näringsfattig ekskog (9190) och Ek-avenbokskog
av måratyp (9170). Liljekonvalj är fridlyst enligt 9 §
Artskyddsförordningen på Öland i Kalmar län, Kronobergs,
Stockholms och Södermanlands län.

Naturvärdesinventering (NVI)

Art

RL 20

RL 15

Skogsalm
(Ulmus glabra)

Akut
hotad
(CR)

Akut
hotad
(CR)

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information
Skogsalmen är akut hotad på grund av almsjukan. Vitala vuxna
träd har naturvärde eftersom de kan vara resistenta mot
almsjukan.

Svampar
Blomkålssvamp
(Sparassis
crispa)

Tallticka
(Porodaedalea
pini)

Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

x

Blomkålssvamp är en marksvamp knuten till tall. Träden är oftast
mycket gamla, gärna 150–200 år och äldre. När den påträffas i
skogslandskapet signalerar den vanligtvis skyddsvärda
tallbestånd med höga naturvärden. Den är då främst knuten till
gamla skogar, oftast tallnaturskogar.

x

Tallticka visar på skyddsvärda tallbestånd med höga
naturvärden. Där den växer förekommer ofta flera andra ovanliga
och rödlistade arter.
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Insekter
Björksplintborre
(Scolytus
ratzeburgii)

x

Granbarkgnagare (Microbregma
emarginatum)

x

Granbarkgnagare är en skoglig signalart. Granbarkgnagaren
lägger ägg i granens ytterbark och föredrar grövre granar för
detta.
Typisk art för Taiga (9010).

Myskbock
(Aromia
moschata)
Reliktbock
(Nothorhina
muricata)

x

Nära
hotad
(NT)

Myskbocken har sitt larvstadie under barken på grova,
solexponerade och skadade träd, främst av släktet salix, men går
även på poppel, asp och klibbal.

Nära
hotad
(NT)

Reliktbock är en art som lever på gamla, solexponerade tallar.
Typisk art för Åsbarrskog (9060) och Taiga (9010).

Fåglar
Mindre
hackspett
(Dendrocopos
minor)
Tofsmes
(Lophophanes
cristatus)
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Inte slutresultat än
Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

4§

x

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

x

Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren utanför
häckningstid. Platser där de påträffas utanför häckningstid i
allmänhet nära häckplatser sommartid.
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Analysportalen och övriga källor
Utsök av arter i Analysportalen har gjor ts med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella naturvårdsarter. Sökningen begränsades till
tidsperioden 1990–2021. Sökområdet omfattade inventeringsområdet samt en buffertzon om 500 meter.
Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:
RL 20 = rödlistan från år 2020
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)
AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information

Kärlväxter
Lundbräsma
(Cardamine
impatiens)
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Sommarfibbla
(Leontodon
hispidus)

x

Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

Inom inventeringsområdet.

Fynd utanför inventeringsområdet. Finns biotop inom
inventeringsområdet som arten skulle kunna växa i men Calluna
har inte hittat den.

x

Svampar
Ekticka
(Fomitiporia
robusta)

Inom inventeringsområdet. Arten är knuten till gamla och
senvuxna ekar som ofta växer i biotoper med höga naturvärden.
Ekar som ekticka växer på har ofta håligheter som gynnar
insektslivet och bark där det kan förekomma intressanta mossor
och lavar.
Typisk art för Nordlig ädellövskog (9020).

Grovticka
(Phaeolus
schweinitzii)

x

Fynd utanför inventeringsområdet. Ej funnen i
inventeringsområdet men det finns gamla tallar som arten kan
växa på. Grovticka är en signalart som lever som parasit på tall.
Den signalerar gamla naturskogar.

Hasselticka
(Dichomitus
campestris)

x

Fynd utanför inventeringsområdet. Calluna har inte hittat arten i
inventeringsområdet och konstaterar att det finns enstaka
hasselbuskar som inte bedöms vara gamla.

Oxtungssvamp
(Fistulina
hepatica)
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Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

Fynd utanför inventeringsområdet. Calluna inte hittat i
inventeringsområdet. Oxtungssvamp växer på stambaser,
stubbar och rötter av gamla levande ekar. I inventeringsområdet
finns en hålek som skulle kunna vara lämpligt substrat för arten.
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Art
Svartöra
(Auricularia
mesenterica)

RL 20

RL 15

Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information
Fynd utanför inventeringsområdet. Calluna inte hittat i
inventeringsområdet. Arten växer på död ved, främst av alm men
även ask och lönn, och skulle kunna finnas i
inventeringsområdet. Det finns enstaka grov ved av alm.

Svavelticka
(Laetiporus
sulphureus)

Fynd utanför inventeringsområdet. Typisk art för Nordlig
ädellövskog (9020), en naturtyp som skulle kunna finnas i
närheten av inventeringsområdet. Calluna har inte hittat arten i
inventeringsområdet men det finns enstaka ekar som kan vara
lämpligt substrat.

Groddjur
Åkergroda (Rana
arvalis)

IV

4§,
5§, 6§

Fynd utanför inventeringsområdet. Arten rör sig mellan lekvatten,
sommarhabitat och vinterhabitat. Artfynd 300 m från
inventeringsområdet av vuxen individ. I inventeringsområdet
finns block som kan vara övervintringshabitat.

IV

4§, 5§

Fynd utanför inventeringsområdet. Arten rör sig över stora
områden. Arten funnen utanför inventeringsområdet men
inventeringsområdet kan utgöra livsmiljö som del i större
födosöksområde. Träd lämpliga för kolonier saknas eller finns
enstaka (en hålek med litet ingångshål). Inventeringsområdet
utgör väldigt liten del av den livsmiljö som finns för arten i
nationalstadsparken. Inga specifika hänsynsåtgärder behövs
utöver att spara naturvärdesträd.

IV

4§, 5§

Fynd utanför inventeringsområdet.

IV

4§, 5§

Fynd utanför inventeringsområdet.

Däggdjur
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Gråskimlig
fladdermus
(Vespertilio
murinus)

Nordfladdermöss
(Eptesicus
nilssonii)

Nära
hotad
(NT)

Dvärpipistrell
(Pipistrellus
pygmaeus)

Insekter
Bredbandad
ekbarkbock
(Plagionotus
detritus)
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Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

x

Finns som närmast 350m nordöst om inventeringsområdet i
Storängsbotten. Inte funnen i inventeringsområde. Relevant art
eftersom den är rörlig och letar aktiv efter rätt substrat som ekar
med nedsatt vitalitet/död ved, vilket finns inom
inventeringsområdet. Hänsyn till arten behövs vid förändring av
miljön.

Naturvärdesinventering (NVI)

Art

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information

Brun
mulmblomfluga
(Brachypalpus
laphriformis)

x

Finns i lövskogar med gamla träd. Fynd utanför
inventeringsområdet. Finns en ek med litet hål som arten skulle
kunna finnas i.

Takvedgeting
(Symmorphus
debilitatus)

x

Skogsmiljöer, t.ex. bryn och gläntor. Vedlevande, men också
leriga slänter. Fynd utanför inventeringsområdet. Biotop kan
finnas för arten inventeringsområdet.

Bålgeting (Vespa
crabro)

x

Finns i äldre lövträdsmiljöer med hålträd. Fynd utanför
inventeringsområdet. Calluna inte hittat i inventeringsområdet.
Finns en hålek med liten hålbildning som kan eventuellt vara
livsmiljö för arten.

Brun trämyra
(Lasius brunneus)

x

Finns i Ihåliga lövträd. Fynd utanför inventeringsområdet.
Livsmiljö för arten kan finnas i inventeringsområdet.

x

Blanksvart trämyra lever oftast i Ihåliga lövträd. Ihåliga lövträd blir
allt ovanligare, och hyser ofta en stor biologisk mångfald. Fynd
utanför inventeringsområdet. Livsmiljö för arten kan finnas i
inventeringsområdet.

Blanksvart trämyra
(Lasius
fuliginosus)
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RL 20

61

x

Naturvärdesinventering (NVI)

Bilaga 4 – Fåglar Analysportalen
Redovisning av de för inventeringsområdet relevanta fåglar i Analysportalen, inklusive information om deras sällsynthet, signalvärde och ekologi.
Utsök av arter i Analysportalen har gjor ts med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella naturvårdsarter. Sökningen begränsades till
tidsperioden 2013–2021. Sökområdet omfattade inventeringsområdet samt en buffertzon om 500 meter.
Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:
RL 20 = rödlistan från år 2020
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

Fågelarter som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen och prioriterade enligt Naturvårdsverket är gul markerade.
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Art

RL 20

Brandkronad
kungsfågel
(Regulus
ignicapilla)

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

Sårbar
(VU)

PFS

Ca

x

K

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.

A

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

4§

Grå
flugsnappare
(Muscicapa
striata)

4§

x

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Gråsparv
(Passer
domesticus)

4§

x

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A
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x

Information

Domherre
(Pyrrhula
pyrrhula)

Gråtrut (Larus
argentatus)

x

Sk

Förekommer i olika typer av barr-och blandskogar, förutsatt
att det finns lövträd. Signalart främst för lövrika
blandskogar eller barrskogar med lövinslag. Den typen av
skogar ofta med naturvärden.

Sårbar
(VU)

Sårbar
(VU)

4§

Naturvärdesinventering (NVI)

Art

RL 20

Gröngöling
(Picus viridis)

RL 15
Nära
hotad
(NT)

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

4§

x

x

Ca

Sk

Information

K

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Gröngöling häckar ofta i lövskog, och föredrar halvöppna
mosaikartade landskap. Den är specialiserad på myror,
och kräver därför en rik och varierad myrfauna, vilket gör
att den gynnas av hävdade marker. Den bygger bo i grova
eller senvuxna lövträd (oftast i asp) som tidigare är
angripna av vedsvampar, eftersom veden då är lättare att
bearbeta.
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.

Grönsångare
(Phylloscopus
sibilatrix)

Nära
hotad
(NT)

Gulsparv
(Emberiza
citrinella)

Nära
hotad
(NT)

4§

Sårbar
(VU)

4§

x

x

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).
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Gulsparv föredrar buskrika och varierade miljöer och är i
dessa miljöer en god signalart och naturvårdsart.
Förekommer främst i buskrika hagmarker och brynmiljöer.
Gynnas av ett sunt jordbruk. Minskande i främst områden
med intensivt jordbruk.
Gök (Cuculus
canorus)

4§

x

x

x

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.

A

Förekommer oftast i olika typer av öppen eller halvöppen
mark. Lever i stor utsträckning av fjärilslarver och
förekommer därför främst i insektsrika miljöer, t.ex.
småbrutna odlingslandskap, en miljö där det ofta
förekommer en lång rad andra skyddsvärda arter.
Hornuggla (Asio
otus)

Järnsparv
(Prunella
modularis)

63

Nära
hotad
(NT)

4§

x

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Förekommer i omväxlande jordbruksmark med rikligt inslag
av fuktiga ängsmarker med god sorkförekomst. I den typ
av miljö där arten ofta påträffas påträffas också många
andra arter knutna till jordbrukslandskapet.
4§

x

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Naturvärdesinventering (NVI)

Art

RL 20

Kungsfågel
(Regulus
regulus)

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sårbar
(VU)

Mindre
flugsnappare
(Ficedula parva)

x

4§

x

Sk

Information

K

Kungsfågel häckar i granskog och har mycket små revir.
Den har minskat med 30–50% under de senaste 10 åren,
men orsaken är inte klar. Klimatförändringar, igenväxning
och avverkning misstänks påverka arten negativt.

A

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda
skyddsområden behöver utses.

A
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Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.
Näktergal
(Luscinia
luscinia)

4§

x

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Rödstjärt
(Phoenicurus
phoenicurus)

4§

x

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Rödvingetrast
(Turdus iliacus)

Boet byggs i någon hålighet i träd eller murar, inte så
sällan i jordhålor på marken eller under stenar. Rödstjärten
föredrar att häcka i öppna, varma och torra skogsmiljöer.
Eftersom det sydsvenska skogslandskapet var av en helt
annan, mer öppen karaktär under 1800-talet torde
rödstjärten ha varit vanligare förr.
Nära
hotad
(NT)

Silltrut (Larus
fuscus)

4§

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

Nära
hotad
(NT)

A

Skogsduva
(Columba
oenas)

x

x

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.

A

Förekommer i olika typer av skog. Häckar i trädhål och
kräver därför ofta äldre skog.

Skrattmås
(Chroicocephalu
s ridibundus)

Nära
hotad
(NT)

Spillkråka
(Dryocopus
martius)

Nära
hotad
(NT)
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A

4§

x

x

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).
Nära
hotad
(NT)

x

4§

x

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).
Art inom Fågeldirektivet Bilaga 1 prioriteras enligt
naturvårdsverket (Artskyddsförordningen).

A

Naturvärdesinventering (NVI)

Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information

K

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda
skyddsområden behöver utses.
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.
Stare (Sturnus
vulgaris)

Sårbar
(VU)

Sårbar
(VU)

4§

x

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).
50% minskande prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A
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Mellan 1975–1998 halverades det svenska beståndet.
Minskningen har sedan fortsatt successivt och under
femtonårsperioden före 2014 har ytterligare 40–50% av
alla starar försvunnit. Staren häckar i anslutning till
jordbrukslandskap, i tätorter eller andra öppna marker.
Staren är under häckningstid helt beroende av öppna
gräsmarker med kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar också
gräsmattor, vägkanter, nysådda åkrar och liknande. Boet
läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett gammalt bohål av
större hackspett eller gröngöling, i holkar eller under
tegelpannor. Oftast häckar de i alléer, dungar eller
skogsbryn.
Stenknäck
(Coccothraustes
coccothraustes)

x

Lövskogsfågel. Gynnas av god tillgång på stenfrukter, t.ex.
körsbär. Signalartsvärdet är större ju längre norrut man
kommer i Sverige.

A

Stjärtmes
(Aegithalos
caudatus)

x

Förekommer i löv- och blandskog. Ökande art som dock
kräver ett stort inslag av lövträd och fungerar möjligen bäst
som signalart i bland- och barrskog.

A

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Rödlistad art prioriteras enligt Naturvårdsverket
(Artskyddsförordningen).

A

Svartvit
flugsnappare
(Ficedula
hypoleuca)

Nära
hotad
(NT)

Tornseglare
(Apus apus)

Starkt
hotad
(EN)
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4§

Sårbar
(VU)

4§

x

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.

Naturvärdesinventering (NVI)

Bilaga 5 – Metod för inventering av naturvärdesträd (bifogas separat)

Bilaga 6 – Inledande trädskyddsplan (bifogas separat)

Bilaga 7 – Atributtabell och karta till inventerade träd (bifogas separat)
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Bilaga 8 – Beslut samråd i Nationalstadsparken 12 kap 6 § miljöbalken (bifogas separat)
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Bilaga 5 – Metod för inventering av naturvärdesträd

Inventering av naturvärdesträd
Beskrivning av metod för inventering och inmätning

Ver si on datum: Förtydligande faktor solexponering. Ersätter version 2020-06-10
För fatt ar e: Anna Koffman, Lisa Sigg, Tenna Toftegaard och Marlijn Sterenborg, Arianna
Scar pellini (Calluna AB)
Gr anskning ur spr ungliga ver si onen som sedan uppdater ats kontinuer ligt: Petter
Andersson och Håkan Andersson (Calluna AB) samt Karin Sandberg (Naturvårdsver ket, ÅGP
skyddsvärda träd)
Layout : Tove Adelsköld (Calluna AB)
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Rappor ten bör ci ter as: Calluna AB (2021). Inventering av naturvärdesträd – beskrivning av
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Hemsida: www.calluna.se
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Inventering av naturvärdesträd / Metodbeskrivning

En metod för inventering av naturvärdesträd
Bakgrund
Särskilt i urban miljö har i princip alla uppväxta träd ett bevarandevärde. Träden skapar
stadsgrönska. De erbjuder flera reglerande ekosystemtjänster såsom temperaturreglering,
bullerdämpning och flödesutjämning. De ger även kulturella ekosystemtjänster som
upplevelsevärden och identitetsskapare i omgivningen. Träden utgör också den stödjande
ekosystemtjänsten biologisk mångfald. Dessutom är det ett flertal träd som kan ha
kulturmiljövärden.
Inventering av naturvärdesträd avser dock endast värden för biologisk mångfald. SIS standard
för naturvärdesinventering (förkortas NVI), SS 199000:2014, hanterar inventering av s.k.
värdeelement, vilket definieras som element av positiv betydelse för biologisk mångfald. Träd
med särskild betydelse för biologisk mångfald är värdeelement. SIS standard från 2014 anger
dock inga kr iterier eller någon metod för identifiering av naturvärdesträd.
Att kartlägga naturvärdesträd är en ofta återkommande fråga i projekt med detaljplaner och
infrastruktur. Det är relativt många exploateringsprojekt som kan behöva göra anmälan om
samrad enligt 12 kap. 6 § miljobalken för hur projektet berör skyddsvärda träd enligt
åtgärdsprogr am för särskilt skyddsvärda träd i (Naturvårdsverket 2012, rapport 6496).
Därför har Calluna tagit fram en metod för kartläggningen som huvudsakligen baseras på
refer enser till redan framtagna inventeringsmetoder samt befintliga definitioner av ekologiska
faktorer.
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De flesta kriter ier na i metoden följer anvisningar i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för
särskilt skyddsvärda träd1 och Skogsstyrelsens handbok för nyckelbiotopsinventering2. Andra
refer enser som har granskats och använts är Standard för trädinventering i urban miljö3 samt
Trädvård – Termer och definitioner 4.

”En användare kan
enkelt se varje
enskilt träd och
förstå varför just
detta anses vara ett
naturvärdesträd”

Inventeringsmetoden är framtagen för att fungera i såväl
stads- och kulturlandskapet som i skogen. En användare
(granskare, beställare, markägare etc.) kan enkelt se varje
enskilt träd i inventeringsresultatet och förstå varför just
detta anses vara ett naturvärdesträd när inventeringen
utförs enligt denna metodbeskrivning. Användaren får även
en indikation på trädets grad av naturvärde.

Metoden benämns ”Inventering av naturvärdesträd”.
Begreppet naturvärdesträd används medvetet som ett
bredare samlingsnamn på träd med naturvärde. Metoden
fångar in fler träd än Naturvårdsverkets inventeringsmetod1
men urval kan lätt göras för att få ut Sär skilt Skyddsvärda Träd enligt Naturvårdsverkets
åtgärdsprogr am.

1

Naturvårdsverket, 2012. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Mål och åtgärder 2012-2016.. Rapport 6496 : April
2012..
2

Skogsstyrelsen, 2013. Handbok f r inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, J nk ping.

3

Östberg, J. 2015. Standard f r tr dinventering i urban milj . Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport 2015:14. ISBN 978-91576-8904-7. Alnarp 2015.
4

Svensk standard, SS 990000:2014. Trädvård – Termer och definitioner.

2

Inventering av naturvärdesträd / Metodbeskrivning

Snabb och upprepningsbar metod
Inventeringsmetoden är relativt snabb och anpassad för inventering av naturvärdesträd i urban
miljö, skog eller kulturlandskap. Inventering av naturvärdesträd ska alltid minst omfatta särskilt
skyddsvärda träd men kan utökas till andra typer av naturvär desträd (se figur 1 nedan):
Med sarskilt skyddsvarda trad avses foljande enligt Atgardsprogram for sarskilt skyddsvarda
trad:
•

J ttetr d – levande eller döda trad 1 meter i diameter pa det smalaste stallet under
brosthojd (brosthojd = 1,3 m over marken).

•

Mycket gamla tr d 5 – levande eller död gran, tall, ek och bok aldre an 200 ar.Övriga
tradslag som är aldre an 140 ar.

•

Gr ova h ltr d – levande eller döda trad 0,4 meter pa det smalaste stallet upp till
brosthojd med utvecklad halighet i stam (eller gren).

Länsstyrelsens bedömning är att åtgärder som berör särskilt skyddsvärda träd ska anmälas för
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Särskilt
skyddsvärda
träd
Naturvärdesträd
(träd som inte är särskilt skyddsvärda och
som uppfyller något av parametrar enligt
tabell, ss. 6-15)
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Ytterligare värdefulla träd
Utökad inventering/ tillägg
(t. ex. träd med stor betydelse för födosökande arter, genetiskt
avvikande träd, träd som har särskild betydelse för mångfald i
utarmade landskap såsom prouktionsskogar, åkerbygder eller
urbana miljöer)

Figur 1. Schemat visar pr ior i ter i ngsor dning för inventer ing av natur vär destr äd.

5

Mycket gamla träd – anmärkning gällande metoden:

Det är vanligt med inventeringar där man inte med säkerhet har kunnat bedöma vilka träd som är Mycket gamla träd enligt
Naturvårdsverkets kriterier. Om eventuell klassning som Mycket gamla träd inte har bedömts så kan inte urval på den
parametern göras. Urvalet används för att söka ut särskilt skyddsvärda träd eller för att utesluta att ett träd inte är särskilt
skyddsvärt.
Klassning av Mycket gamla träd är ofta svår att bedöma tillförlitligt i fält. Att studera borrkärnor är ett relativt rättvisande sätt att
bestämma ett träds ålder. Det är dock vanligt med inventeringar där trädålder bestäms på annat sätt än genom borrning, bland
annat eftersom många trädslag är svåra att borra i (gran och tall är lättborrade, medan det mer sällan borras i övriga trädslag).
I fält bedömer inventeraren istället om trädet kan klassas som Gammalt träd. Den bedömningen baseras på "Vägledning
åldersbestämning träd från Manual för basinventering av skoghabitat 2007-06-21 version 5.5 Naturvårdsverket", vilken beskrivs
i tabellen nedan, parametern Gammalt träd. Alla träd som klassas som Gammalt träd är dock inte även Mycket gammalt träd.
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Tillägg
Inventeringen kan kompletteras med nedanstående tillägg:
-

Fördjupad inventering av relevanta trädlevande organismgrupper

-

Beskrivning av åtgärdsbehov

-

Utökad omfattning av de uppgifter som ska redovisas till Artportalen eller i rapport

-

Inmätning med högre lägesnoggrannhet (se nedan Teknisk utrustning vid inmätningen)

-

Inventering av eftertr ädare till naturvärdesträd. Kriterier definieras i projektet.

-

Inventering träd som har särskild betydelse för mångfald i utarmade landskap såsom
produktionsskogar, åkerbygder eller urbana miljöer . Kriterier definieras i projektet.

Inventer i ngssäsong
Inventering är möjlig att genomföra året runt, om det råder snö- och isfria förhållanden
och goda förhållanden i övrigt.
Tidsåtgång
Ett riktmärke är att skattningens tidsåtgång anges till tio minuter per träd för att registrera de
uppgifter som behövs enligt Naturvårdsverkets metod6. Till detta tillkommer tid för att ta sig till
inventeringsområdet och söktiden efter naturvärdesträd inom inventeringsområdet.
Foton
Det rekommenderas att ett foto tas av varje träd och att bilden sedan knyts till trädets IDnummer i inventeringen.
Teknisk utrustning vid inmätningen
Utför ande organisation ska ange vilken teknisk utrustning som har använts vid inmätningen.
Lägesnoggrannheten ska kunna beskrivas.
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En inmätning som endast ger 5–10 meters noggrannhet, exempelvis en smartphone utan
korrektionstjänster , är inte lämplig eftersom det då vid ett återbesök är svårt att identifiera
vilket träd som är vilket, ifall flera träd står nära varandra. Enligt standarden är det möjligt att
beställa inmätning med högre lägesnoggrannhet som ett tillägg.

Enkel alternativt komplex poängsättning
I enkelt utförande av metoden är möjliga poäng endast 1 eller 0 (förekommer eller inte). För att
vara ett naturvärdesträd måste minst en parameter för trädet ha fått poäng 1.

6

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.

4

Inventering av naturvärdesträd / Metodbeskrivning

Ett mer komplext utförande av metoden är också möjligt. För vissa av de ekologiska faktorerna
ges då möjligheten att sätta poäng utifrån en skala (inte bara 1 eller 0) beroende på styrkan i
kvaliteten av den ekologiska faktorn. Exempelvis kan förekomst av flera rödlistade arter, eller
artfynd i kategorier hotade arter, ge högre poäng än 1.
En indikation på grad av naturvärde för tr ädet fås genom en
summering av poängen för de ekologiska faktorerna.
Resultatet av summeringen kan bearbetas vidare för att
definiera olika naturvärdesklasser för träden. Summeringen
kan enkelt användas för visualisering i resultatkartor där
användaren på ett tydligt sätt får indikation på gradering av
betydelse för biologisk mångfald.
Det är upp till var je enskilt projekt att bestämma om
komplexiteten i poängsättningen ska utökas.

”Det är upp till varje
enskilt projekt att
bestämma om
komplexiteten i
poängsättningen
ska ut kas”
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Den metod som beskrivs i detta dokument gäller för enkelt utförande (poäng 0 eller 1).
Instruktioner för bear betning av summeringen för naturvärdesklasser tas inte upp här.
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Metodens attributfält
Ett antal grundläggande uppgifter registreras för alla inventerade naturvärdesträd (se ljusgrå
fält i tabell 1). Exempelvis noteras trädslag, stamomkrets/ -diameter, hålstadium, krondiameter ,
vitalitet och solexponering.
Utöver de grundläggande uppgifterna bedöms en mängd ekologiska parametrar, vilka sedan
används för att identifiera om trädet är ett naturvärdesträd. Dels finns det fält för par ametrar
som måste bedömas i fält (se gr öna fält i tabell 1). Dels finns det fält som fylls i genom sökning
av information i fälten med de grundläggande uppgifterna (se blå fält i tabell 1). Det sistnämnda
är något som kan göras på kontoret, efter genomfört fältarbete.
Ett par stödvariabler förekommer också i metoden (se gula fält i tabell 1). Detta är fält som
enbart kan få poäng om minst en annan par ameter har fått poäng.
Fält som definieras i utökad inventering (tillägg) har r osa färg i tabell 1.
Det är också möjligt att förenkla inventeringsmetoden i ett enskilt projekt genom att definiera
bort ett antal inventeringsparametrar. Den enklaste inventeringen är att endast inventera träd
som uppfyller kriterier för Särskilt Skyddsvärt Träd.
Det finns även flera olika kommentarsfält och möjlighet att t.ex. notera eventuella behov av
skötselåtgärder (se lila fält i tabell 1).
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Tabell 1. Presentation av de grundläggande inventeringsuppgifter och ekologiska parametrar (attributfält) som
registreras i fält vid arbete enligt metoden Inventering av naturvärdesträd. Lämpligen används någon applikation
för fält-GIS för registreringen.
Uppgift

Beskrivning

ID

ID-nummer (internt löpnummer för projektet).

Inventerare

Namn på fältinventeraren.

Datum

Datum för inventeringen.

Trädslag

Trädart (svenskt artnamn). Bestäm till art. Om det inte är möjligt bestäm till släkte.
Om det inte heller är m jligt, använd obestämd. ” Trädart (svenskt artnamn).

Stamdiameter

Stammens diameter i brösthöjd (anges i hela cm)7. Om mäthöjden avviker från 1,3
meter (=brösthöjd) anges detta i fältet Kommentar.
Vanligen är det omkretsen som mäts med måttband i fält och diametern beräknas
då med hjälp av omkrets/ pi. Brösthöjdsdiametern mäts annars direkt med hjälp av
klave.
I omkretsen inräknas inte svulster på stammen. Om svulster finns i brösthöjd mäts
trädet på smalaste stället under brösthöjd.
Stående träd mäts på smalaste stället där det är en stam, upp till 1,3 meter
(=brösthöjd) över marknivå vinkelrätt mot stammen, liggande träd mäts på smalaste
ställe upp till 1,3 meter från stambas8.
Är det flera stammar som delar sig från en samlad stambas så ska det mätas på
den högsta höjd med smalaste stället där det fortfarande är en stam. Är det
buketträd med flera stammar så mäts den grövsta stammen, eftersom databasen
inte hanterar flera mätvärden.

7

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. samt utkast reviderad
manual från 2017-10-06.
8

Se figur 2 i källan ovan, Naturvårdsverket 2009.

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. samt utkast reviderad
manual från 2017-10-06.
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Uppgift

Beskrivning

Stamomkrets

Se beskrivning till uppgiften Stamdiameter. Detta fält används av den inventerare
som vill mäta stammens omkrets istället för diameter. Mäts med måttband.

Hålstadium

Med hål avses ingångshål till hålighet i ved. Skador i bark som har vallats över,
grunda hackspetthack, fläkskador eller grenbrott räknas inte som hål. Håligheter
mellan rot och mark (t.ex. träd på socklar) räknas endast om det finns hålighet i
veden.
Vid bedömning anges värde enligt hålklassindelning nedan. Lägsta värde för att hål
ska registreras är en håldiameter på 3 cm. Endast ett värde anges och klassningen
görs utifrån det största ingångshålet. Hålstadium hämtade från Naturvårdsverkets
metod9:
1. Inga hål synliga
2. Ingångshål <10 cm i diameter
3. Ingångshål 10–19 cm i diameter
4. Ingångshål 20–29 cm i diameter
5. Ingångshål 30 cm i diameter
Om trädet har fler än ett ingångshål kan detta noteras i fältet Kommentar.
Träden måste vara grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd, förutom bukettbildande
sälg som kan ha klenare dimension med minst en stam 20 cm i brösthöjd.10

Kommentar

Kommentarsfält för sådant som kan vara relevant för bedömningen.

Trädtyp

Typ av träd
Som gatuträd räknas träd som kräver skötsel på grund av teknisk infrastruktur (ej
elledningar). Gäller samtliga träd på trottoarer, i mittremsor och på refuger. Det kan
också vara träd i andra lägen i närheten av väg, gata, cykelväg, torg eller dyl.
Övriga träd i urban miljö räknas oftast som parkträd (mark med parkskötsel) och
träd i på naturmark, (oftast naturligt föryngrade) räknas som naturmarksträd.
1 Naturmarksträd
2 Parkträd
3 Gatuträd

Kronform

Kronformen klassas efter följande kategorier11:
1. Spärrgrenig (står i övervägande öppen miljö)
2. Spärrgrenig historia men nu krona påverkad av igenväxning
3. Normalformat träd
4. Högt ansatt krona
5. Påtagligt beskuren krona (trädvård, beskärning av riskträd mm)
6. Krona kapad, toppkapning, högstubbe
7. Hamlat träd (se beskrivning i fältet Hamlat träd)
8. Annan (beskriv under kommentar)
Om kronan är mycket asymmetrisk så ska beskrivas i kommentarsfältet.

Krondiameter

9

Kronans storlek mätt i antal meter i diameter, antingen stegat och skattat i fält eller
mätt i högupplöst ortofoto om trädet har solitär krona. Mäts på bredaste stället då
detta för ojämna kronor ger bättre möjlighet att jobba vidare med naturhänsyn vid
eventuell påverkan från exploatering mm. Om kronan är mycket asymmetrisk ska
detta noteras i kommentarsfältet (det som heter bara kommentar) eftersom en
cirkelrund visualisering i GIS då inte blir rättvisande.

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.

10

Calluna AB. Naturvårdsverkets kriterie är 40 cm, men Calluna har sänkt diamtern för sälg.

11

Kategorierna 1, 3 och 4 är hämtade från Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version
1:0 : 2009-04-06. Resterande kategorier har Calluna tagit fram beskrivning för.
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Uppgift

Beskrivning
Krondiametern kan lätt visualiseras i en karta, och det är även enkelt att lägga på
en hänsynsbuffert kring trädet. Visualiseringar på kartor av trädens utrymme
underlättar planering av hänsynsåtgärder i exploateringsprojekt.12

Flerstammighet

Här anges siffran för antal stammar. För ett träd som inte är flerstammigt noteras 1.

Vitalitet

Levande träd klassas enligt skalan nedan:
För levande träd uppskattas trädstatus efter hur stor andel av kronan som är vital
(d.v.s. har skottbildning) i en tänkt optimal krona för den specifika trädarten. Vid
bedömning ska hänsyn inte tas för avbrutna grenar utan endast döda grenar.
Nedan visas skalan från manualen från 2009.
1. Friskt (> 50 % av kronan vital)
2. Klart försämrad (20–50 % av kronan vital)
3. Låg vitalitet (<20 % av kronan vital)
Döda träd klassas enligt:
4. D tt stående träd (inkl. h gstubbar 2 m)
5. Dött liggande träd. Träd ska ej registreras om veden är så murken att man
vid mätställe utan ansträngning kan trycka in hela bladet på en morakniv
(=10 cm)

Marktäckning

Marktäckningen bestäms efter den yttyp som är dominerande under trädets krona. 13

Jätteträd

•

1. Hårdgjord mark

•

2. Permeabel mark ej vegetationsklädd

•

3. Naturligt fältskikt

•

4. Klippt gräsyta

•

5. Anlagd växtbädd eller dyl.

•

6. Naturmark utan fältskikt substratmarker

Beräknas utifrån resultat i fälten Stamdiameter alternativt Stamomkrets.
Trädet får 1 poäng om:

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

•

12

Trädets brösthöjdsdiameter är 100 cm.14

Calluna AB.

13

Modifierat från Östberg, J. 2015. Standard f r tr dinventering i urban milj . Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport 2015:14.
ISBN 978-91-576-8904-7. Alnarp 2015.
14

Trädet uppfyller då kriterium för att vara Jätteträd enligt Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i
kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.
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Grovt träd

Trädet får 1 poäng om:
•

Trädet är ett grovt träd enligt nedanstående. Definition för grovt träd har
skapats genom att kombinerat två källor från Skogsstyrelsen, se nedan.
OBS! Ange ett poäng här också ifall trädet ges poäng som jätteträd.
Det beror på trädslaget vid vilken grovlek ett träd ska räknas som grovt träd.
Riktlinjer för vad som är grova träd15 (diameter i brösthöjd):
•

Tall och gran: södra Sverige 70 cm, norra Sverige 50 cm

•

Sälg: södra Sverige 40 cm, norra Sverige 40 cm

•

Rönn: södra Sverige 30 cm, norra Sverige 25 cm

•

Triviallöv (förutom sälg och rönn): södra Sverige 50 cm, norra Sverige 40
cm

•

Ädellöv: minst 60 cm förutom ek där gränsen är 50 cm i enlighet med
Stockholms stads Ekdatabas 2017 definition för efterträdare.

•

Hassel: minst 15 cm
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15

Calluna har till metoden plockat från de två referenserna: Skogsstyrelsens arbetsmaterial 2018-05-08: Målbild för hänsyn till
levande träd och buskar med naturvärden samt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmanual, 2013. Skogsstyrelsens
definition av grovt träd skiljer sig något mellan nyckelbiotopsinventeringsmanualen och målbildsdokumentet (se tabellen nedan).
I målbildsdokumentet är gränsen för övrigt triviallöv 30 cm, vilket i många inventeringar kommer att medföra väldigt många
grova träd. I målbildsdokumentet var gränsen för ädellövträden mer passande än i nyckelbiotopshandboken.
De två källornas riktlinjer (diameter i brösthöjd) för grova träd, för möjlig jämförelse med Callunas metod:
Trädslag
Tall och gran
Asp
Björk (vårt- & glas-)
Övrigt triviallöv
Ädellöv
Hassel
Al (klibb- & grå-) och oxel
Sälg
Rönn
Ek och bok
Alm och ask
Lind, lönn, avenbok och fågelbär

9

Målbildsdokument, 2018
södra Sverige 70 cm, norra Sverige 50 cm
södra Sverige 40 cm, norra Sverige 30 cm
södra Sverige 50 cm, norra Sverige 40 cm
minst 30 cm
minst 60 cm
minst 15 cm

Nyckelbiotopsinventering manual, 2013
Götaland-Svealand 70 cm, Norrland 60 cm
Götaland-Svealand 50 cm, Norrland 40 cm
Götaland-Svealand 50 cm, Norrland 40 cm

Götaland-Svealand 50 cm, Norrland 40 cm
minst 40 cm (någon stamdel)
Götaland-Svealand 30 cm, Norrland 25 cm
minst 80 cm
minst 60 cm
minst 50 cm
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Efterträdare

I det aktuella inventeringsprojektet definieras om efterträdare till för området särskilt
viktiga naturvärdesträd, ska också inventeras. I det enskilda projektet definieras
kriterier för efterträdare. Man behöver ta ställning till för vilka trädarter efterträdare
ska inventeras samt hur de identifieras, t.ex. baserat på diameter eller skattning av
ekologisk ålder. Bestäm om bara vitala träd ska kartläggas som efterträdare eller
även träd med nedsatt vitalitet som kanske inte kommer leva så länge att de
fungerar som efterträdare.
Nedan är ett exempel på hur efterträdare för ek definierats baserat på Stockholms
stads ekdatabas16.
Klassas som ek-efterträdare om kriterierna 1 och 3 tillsammans eller 2 och 3
uppfylls tillsammans:
1) diametern är 51–99 cm och trädet är inom ekomr den i ekdatabasen.

2) Om det är utanför ekområde ska diametern vara 51-79 cm.
3) Trädet är max 500 m från jätteträd av ek. Jätteek måste inom ekområde vara
>100 cm men utanför ekområde räknas ekar >80 cm som jätteekar.

Dessa får 1 poäng.
Ekologisk funktion i
utarmat landskap

Ytterligare värdefulla
träd miljö kommentar
Hålträd

I det aktuella inventeringsprojektet definieras om ” Ekologisk funktion i utarmat
landskap” ska inventeras/bed mas och på vilka kriterier. I ex detaljplaneprojekt kan
det finnas ytterligare träd som inte uppfyller kriterier för naturvärdesträd men som
ända har uppenbara skäl att bevaras i ett exploateringsprojekt. Här är ofta god
vitalitet och produktion av ekosystemtjänster viktiga värdefaktorer. I åkerbygder och
produktionsskogar kan även träd som inte uppfyller kriterier för naturvärdesträd ha
betydande värden för biologisk mångfald.
Här kan motiv till varför trädet anses vara viktigt träd för urban miljö.
Beräknas utifrån resultat i fälten Hålstadium
Trädet får 1 poäng om:
•

Mulm

Trädet anses vara grovt hålträd, dvs. om det är minst 40 cm i diameter på
smalaste stället och om trädet bedömts vara i något hålträdsstadium.
Klenare träd får inte någon poäng även om de har hål.17

Trädet får 1 poäng om:
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•
Träd med synlig mulm eller på annat sätt påvisad mulm
Naturvårdsverkets manual för skyddsvärda träd innehåller en skala för skattning av
mulmens volym. Calluna har dock valt att hålla metoden enkel och skattar inte
volymen.
Vidkronigt träd

Trädet får 1 poäng om:
•

Trädets krondiameter är minst 18 meter för ädellövträd, 12 meter för
triviallövträd och 10 meter för barrträd.18
Att träd med stora kronor är värdefulla nämns i många referenser19.
Bärande träd

Beräknas utifrån resultat i fältet Trädslag och Stamdiameter alternativt
Stamomkrets.
Trädet får 1 poäng om:
•

Det är ett bärande träd, vilket omfattar träd och buskar som ger frukt, bär,
ollon såsom rönn, en, oxel, hagtorn, olvon, bok, avenbok, ek, hassel, apel,

16

Widenfalk, L., Sandberg, L., Axelson, T., Hammarström, A.,Jakobsson, M., & Widenfalk, O. 2018. Stockholm Stads
Ekdatabas: Uppdatering och komplettering. Greensway på uppdrag av Miljöförvaltningen Stockholms stad.
17

Samma kriterium för grovt hålträd som i Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version
1:0 : 2009-04-06.
18

Calluna AB.

19

Exempelvis: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket (2009) nämner vidkronigt träd som viktig aspekt för naturvärde, det finns
dock ingen exakt definition. I manual för nyckelbiotopsinventering omnämns hagmarksgranar.
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körsbär och dyl. Även sälg och lind som är särskilt viktigt för pollinering
räknas här in i parametern bärande träd.20
•

Rödlistad art

För att ge poäng måste trädet räknas som grovt träd, undantaget sälg,
som kan vara klenare än 40 cm om det rör sig om bukettbildande äldre
träd med minst en stam 20 cm i brösthöjd (sälg har kortlivade stammar
och producerar naturligt nya vid basen), eller hagtorn, en, apel och körsbär
som måste vara grövre än 20 cm.

Trädet får 1 poäng om:
•

Det finns minst en rödlistad art som har trädet som livsmiljö. Det är
vanligen vedsvampar, insekter mossor och lavar som tydligt kan knytas till
trädet, men det kan även handla om rödlistade fåglar med dokumenterad
häckning.
Poäng ges även för de rödlistade trädarterna ask och alm, om det är vitala träd som
inte har drabbats av epidemisk sjukdom och är över 40 cm i brösthöjdsdiameter.
Motivet är att vitala träd kan hysa gener som är resistenta mot sjukdomarna
almsjuka och askskottssjuka.
Vad gäller rödlistade trädarter gäller att förekomster av sådana träd inte ger poäng
inom denna kategori utanför deras naturliga utbredningsområden, dvs. på platser
där de uppenbart har planterats. Det gäller framförallt arter som naverlönn, järnek,
bohuslind och lundalm utanför deras mycket begränsade naturliga
utbredningsområden.
Naturvårdsart

Trädet får 1 poäng om:
Det finns minst en naturvårdsart, vilken har trädet som livsmiljö och är en
god indikator på naturvärde.
Rödlistade arter som också är naturvårdsarter ges 1 poäng för parameter
naturvårdsarter.
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•

Artkommentar

Här anges den eller de rödlistade alternativt naturvårdsarter som observerats på
trädet.

Död ved

Trädet måste vara minst 40 cm i diameter, förutom träd som också uppfyller kriteriet
för att vara MYCKET GAMMALT TRÄD, för dem finns inget krav på grovlek.
Trädet får 1 poäng om något av följande uppfylls:
•

>3 dm2 stamblottor med bar ved i en samlad yta, med sådan karaktär att
det är ett potentiellt substrat för vedlevande insekter (gnagspår av insekter,
sprickor, eller hård ved som blottats längre tid). Här inkluderas även
brandljud.21

•

Påtagligt med död ved i kronan, d.v.s. minst en gren som är minst 1,5 dm i
diameter på tjockaste stället och som har död ved (bar ved 3 dm 2 på
grenen eller minst 3 dm2 med bark kvar). Värde bland annat för
vedsvampar och insekter.22

•

Flera stora döda grenar som har fallit på marken runt trädet23.

•

>50 % av kronan är klart försämrad. Kriteriet inbegriper även döda och
döende träd.24
Ytterligare vägledning om helt döda träd:
•

20

Döda stående träd/liggande stam från avbruten stubbe/rotvälta 0,4 meter
på det smalaste stället upp till brösthöjd alternativt från stambas (för
liggande avbrutna stammar gäller 0,4 meter vid brottställe).

Skogskunskap (Skogforsk, LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen). www.skogskunskap.se

21

Calluna AB, modifierat efter Sörensson, M.: AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd
i sydsvenska park- och kulturmiljöer. [AHA – a simple method for evaluating conservation priorities of trees in South Swedish
parks and urban areas from an entomo-saproxylic viewpoint.] – Entomologisk Tidskrift 129 (2): 81-90. Uppsala, Sweden 2008.
ISSN 0013-886x.
22

Kriterium formulerat av Calluna AB. Grovlek på gren från: Naturvårdsverket, 2007. Manual för basinventering av skoghabitat
2007-06-21 version 5.5.
23

VETree, 2014. Värde och skötsel av skyddsvärda träd. En förhandstitt på VETrees utbildningsmaterial.

24

Skalan för vitalitet i Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.
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•

Döda liggande träd ska ej registreras om veden är så murken att man vid
mätställe utan ansträngning kan trycka in hela bladet på en morakniv
(=10 cm).25
Det kan även vara fallna grenar som ligger vid trädet.
Beskrivning död ved

Här anges vilken typ av död ved det handlar om. Ange även om vit- eller brunröta
har observerats.

Solexponering stor

Stödvariabel. Måste kombineras med att poäng getts för minst en annan faktor som
inte är stödvariabel.
Trädet får 1 poäng om det uppfyller kriterier för klass 1 och 2 i skalan nedan. För att
få poäng måste trädets naturvärden gynnas av solexponering. Om ex ett träd med
kryptogamflora som gynnas av skugga, plötsligt blivit ljusexponerat p.g.a.
avverkning, så ger solexponeringen inte poäng.
Ek, tall är vanliga exempel är ex på trädarter som oftast gynnas av
solexponering.
Klasser för den solexponering av stammen upp till ca 1,8 m höjd över marken,
uppskattat medelvärde en solig dag mellan klockan 11 och 15 (sommartid)26:
1. Solexponering >95 % av stammen
2. Solexponering 51–95 % av stammen
3. Solexponering 5–50 % av stammen
4. Solexponering <5 % av stammen

Fältskikt naturligt

Stödvariabel. Måste kombineras med att poäng getts för minst en annan faktor som
inte är stödvariabel.
Trädet får 1 poäng om:
•
det är ett naturligt fältskikt eller annan typ av naturmark.
Övriga kategorier av fältskikt får värde 0. Se vilka kategorier som har angetts i fältet
Marktäckning.

Gammalt träd

Trädet får 1 poäng om:
Trädet kan bedömas vara Gammalt träd, enligt nedanstående27.
Åldersbestämning med trädborrning bör användas om det är möjligt.
Med Gamla träd avses biologiskt gamla träd och de definieras snarare av funktion
än av exakt kronologisk ålder. Det är alltså inte den exakta åldern som är viktig utan
om trädet uppnått biologiskt mogen ålder, att trädet inte längre är i starkt växande
fas. Man bör borra några träd när man kommer till en ny trakt, för att kalibrera in sig.
För att snabbt få en grov uppfattning av trädåldern kan man t.ex. speciellt titta på:
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•

•

Barktextur – trädbarken ger ett annorlunda intryck när träden blivit
biologiskt gamla, ofta med en tjock, skrovligare barktyp. Hos tallar blir
barken tjock och slät och kallas ofta krokodil- eller pansarbark, hos ekar
bildas det djupa sprickor i den grova barken och hos lind och alm blir
barkstrukturen allt mer strimmig till utseendet.

•

Barkfärg – hos tall och gran försvinner rödsticket i barken i de övre delarna
av trädstammen när höjdtillväxten avtar och trädet åldras.

•

Grenstruktur – många trädslag får knotiga, grova grenar när dom blir
gamla.

•

Kronform – i takt med ökande ålder avtar toppskottslängden hos både tall
och gran. Detta är tydligast hos tall och inträffar tidigare på
högproducerande marker än på svagare. Kronan tappar då delar av sin
triangulära form och ger ett ”plattare” intryck. Hos granar är detta inte alls
lika tydligt, de växer mer kontinuerligt på höjden, om än i långsammare
takt. Eken självreducerar sin krona och har endast ett fåtal lövbärande
grenar vid hög ålder.

25

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.

26

SLU, 2015. Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS.

27

Naturvårdsverket, 2007. Manual för basinventering av skoghabitat 2007-06-21 version 5.5.
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•

Skador – hos gran i många delar av Sverige drabbas äldre träd av nedsatt
vitalitet. Detta kan avslöja sig som kådflöden, stambrott eller hackspetthål.
Detta räcker dock inte ensamt som tecken på ålder – ett skadat träd
behöver inte vara gammalt.

•

Förekomst av övervallningsskador, brandljud etc. kan användas som stöd i
bedömningen.

•

Mer basisk bark med stigande ålder kan synas i lavflorans
sammansättning. Bland annat bedöms bokvårtlav komma först vid 150 års
ålder på boken.

•

Märk att grovleken på stammen inte är någon säker indikation på ålder
eftersom även en bok med 20 cm diameter kan vara över 300 år.

Åldersbestämning med trädborrning bör användas om det är möjligt. I praktiken är
det oftast endast trädslagen tall och gran som är görliga att borra. För dessa
trädslag är nedanstående åldersintervall att betrakta som gammalt träd
enligt Calluna.
• Gran 120–200 år
• Tall 150–200 år
Mycket gammalt träd

Delm ngd av parametern ”Gammalt tr d”. Ett tr d som ges po ng f r Mycket
gammalt träd får även poäng för Gammalt träd. Detta för att förstärka parametern
ålder.
Trädet får 1 poäng om:
•

Träd som kan klassas som Mycket gammalt träd enligt nedanstående,
antingen genom åldersbestämning med trädborrning eller genom okulär
bedömning av trädets utseende (vad gäller barkstruktur, trädform, grovlek
på stam och grenar eller senvuxenhet).
Åldersgränser för vad som räknas som Mycket gamla träd.28 :
•

Gran, tall, ek och bok: äldre än 200 år.
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•
Övriga trädslag: äldre än 140 år.
Parametern kan vara svår att bedöma. Ange i kommentarsfält Kommentar
trädålder om parametern har fastställts eller om det en rimlig bedömning, eller om
det är en osäker bedömning som behöver ytterligare undersökning.
Trädålder kommentar

Kommentarsfält för bedömningen av trädålder. Parametern Mycket gammalt träd är
ett av kriterierna för särskilt skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets metod29. Ofta
är det inte möjligt att bedöma detta i fält. Om trädåldern inte har kunnat bedömas
anges detta här, för att möjliggöra korrekta utsökningar av särskilt skyddsvärda
träd. Ett träd med ”ej bed md f r parameter mkt gammalt träd” kräver ytterligare
undersökning för att identifiera om det är särskilt skyddsvärt.

Hamlat träd

Naturvårdsverkets manual saknar definition för vad som är ett hamlat träd. Därför
refereras här till andra källor.
Trädet får 1 poäng om:
•

Träd som fortfarande idag har en begränsad krona till följd av regelbunden
hamling eller träd som uppvisar tydliga tecken på tidigare hamling som
under de senaste decennierna upphört.30
OBS! Den hamling som avses är beskärning av hela eller delar av kronan med
regelbundna intervall, på ett sådant sätt att nya skott bildas till kommande år.
Ursprungligen gjordes hamling för produktion av exempelvis lövfoder och bränsle.
Hamling påbörjas på unga träd och sker vanligen med 3–6 års intervall.31 Idag finns
endast en bråkdel av äldre tiders hamlade träd kvar och de utgör viktiga levande

28

Kriterium för Mycket gammalt träd enligt Naturvårdsverkets inventeringsmanual för skyddsvärda träd.

29

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsv rda tr d i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.

30

Calluna AB.

31

Svensk standard, SS 990000:2014. Trädvård – Termer och definitioner.
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historiska element i landskapet.32 Beskärning av gatuträd och stadsträd är vanligt
inom kommunal eller andra organisationers förvaltning och har syftet att hindra att
risker med trädet uppstår. Sådan beskärning ger inte 1 poäng.
Om åtgärder berör ett hamlat träd ska det anmälas för samråd om det finns risk för att
det innebär en väsentlig ändring av naturmiljön. Detta åligger verksamhetsutövaren
att bedöma.
Sav

Trädet får 1 poäng om:
•

Svampangrepp

Lövträd som har stort yttre savflöde (10 cm långt eller längre). 33

Trädet får 1 poäng om:
•

Den totala storleken av vedsvampen/vedsvamparnas levande hymenium
uppfyller storlekskraven för kriterie 5 eller 6.
Riksskogstaxeringens metod34:
1. Mindre än en tändsticksask (< 18 cm2).
2. Större än en tändsticksask, mindre än ett A6 ark (18–156 cm2).
3. Större än ett A6 ark.
4. Mindre än ett A5 ark (157–312 cm2).
5. Större än ett A5 ark, mindre än ett A4 ark (313–624 cm2).
6. Större än ett A4 ark (> 624 cm2).
Sockel

Trädet får 1 poäng om:
•

Väl utbildad sockel och trädet växer ofta bukettformat på sockeln. Sockeln
kan också ha uppkommit p.g.a. skottskogsbruk.35
Vanligast är att alar bildar sockelträd.
Bo

Trädet får 1 poäng om något av följande uppfylls:
•

Bohål hackspett eller dylikt

•

Rovfågelbo

•

Annan typ av fågelbo som ger indikation på naturvärde. Beskriv i
kommentarsfält varför det skapar naturvärde.
Träd som har bohål av hackspett får en ”dubbelräkning” genom att de även får 1
poäng för hålträd.
Insektsgnag

Trädet får 1 poäng om:
•
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Övrig faktor

Det är påtagligt med gnag i en yta som motsvarar >3 dm2

Inventeraren får ge 1 poäng för övrig faktor som inte innefattas i någon av de redan
beskrivna, om det är motiverat att detta bidrar till att trädet är ett naturvärdesträd.
Faktorn ska då beskrivas i kommentarsfältet. Exempel övriga faktorer:
•

Brandljud.36 Eller speciella strukturer på trädet.

•

Träd som är förklena enligt metodens kriterier, ex hålträd ska vara grövre
40cm, men som har ekologiska kvaliteter som bedöms som höga trots att
trädet är klent.

32

Riksantikvarieämbetet. Träd som biologiskt kulturarv. https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/trad-sombiologiskt-kulturarv/
33

Calluna AB, modifierat efter Sörensson, M.: AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd
i sydsvenska park- och kulturmiljöer. [AHA – a simple method for evaluating conservation priorities of trees in South Swedish
parks and urban areas from an entomo-saproxylic viewpoint.] – Entomologisk Tidskrift 129 (2): 81-90. Uppsala, Sweden 2008.
ISSN 0013-886x..
34

Institutionen för skoglig resurshushållning & institutionen för mark och miljö. 2017. Fältinstruktion 2017 Riksinventeringen av
skog. Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå och Uppsala
35

Modifierat från Skogsstyrelsen, 2013. Handbok f r inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, J nk ping.

36

Calluna AB, modifierat efter Sörensson, M.: AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd
i sydsvenska park- och kulturmiljöer. [AHA – a simple method for evaluating conservation priorities of trees in South Swedish
parks and urban areas from an entomo-saproxylic viewpoint.] – Entomologisk Tidskrift 129 (2): 81-90. Uppsala, Sweden 2008.
ISSN 0013-886x.
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•

Genetiskt avvikande träd som exempelvis ormgran och flikbladig björk
fångas upp här som naturvärdesträd.

•

Viktigt läge i rumsligs kontext, ex betydelse som spridningsstråk, stepping
stone

Summa poäng

Fälten med numeriska ekologiska attribut med tilldelade ekologiska poäng
summeras.

Skötselåtgärd

Om inventeringsuppdraget omfattar skötselråd används detta fritextfält för att
beskriva behov av skötselåtgärder. Exempel på kategorier för skötselåtgärder37:
Åtgärdsförslag:
1. Friställ ljusberoende träd
2. Avlastningsbeskär trädet för att säkra stabilitet
3. Återhamling
4. Stängsla in med betesmarken
5. Avlastningsbeskär detta träd och/eller närstående träd
Behov av frihuggning:
A) Inget
B) Akut (inom 2 år)
C) Snart (3–10 år)
D) Framtida (>10 år)

Teknisk utrustning

Teknisk utrustning inmätning. Beskriv vilken utrustning som använts vid
inmätningen.

Koordinatnoggrannhet

Kommentarsfält för vägledning som gör att trädet ska kunna hittas vid återbesök.
Hela inventeringens ungefärliga lägesnoggrannhet för trädpunkterna och metod för
kartläggningen (GPS, totalstation, från ortofoto etc.), beskrivs i metadatabladet som
ska höra till GIS-filen som upprättats vid inmätningen. Vid behov kan detta fält
användas för att beskriva noggrannhet i inmätningen för viss trädpunkt, osäkerheter
eller avvikande metod för inmätning.

37

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2006. Inventering av skyddsvärda träd i skyddade områden i Västra G talands län.
Rapport 2006:61. ISSN 1403-168X.
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Bilaga 6 – Inledande trädskyddsplan
Träddata i trädskyddsplanen finns hos Calluna som GIS och hos verksamhetsutövaren som DWGfil.
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Nedan presenteras parametrarna som bedömts av arborist i trädskyddsplanen. Det finns en karta
med träden med träd-id och till denna hör attributtabell med grundläggande träduppgifter från
Callunas trädinventering samt de parametrar arborist på Trädliv bedömt.
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Bilaga 7 – Atributtabell och karta till inventerade träd
Trädinventering 2021
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Träden med ID nummer, norra delen av inventeringsområdet.

Träden med ID nummer, södra delen av inventeringsområdet.
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Attributtabell med grunduppgifter om naturvärdesträden.
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Attributtabell med grunduppgifter om naturvärdesträden - fortsättning
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Attributtabell med grunduppgifter om naturvärdesträden - fortsättning
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Attributtabell med grunduppgifter om träden ≥ 40 cm stamdiamter

Trädinventering 2018–2019
Obs. några träd har även inventerats under 2021 (201, NV10, NV21, NV23).
13 träd har kapats efter inventeringen 2018–2019 och finns inte kvar (100, 119, 151, 304, 305, 317, 318,
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3–34, NV5, NV33, L, M, P).

Träden med ID-nummer, omkring vattenreservoaren och längs Planterhagsvägen.
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Träden med ID-nummer, längs Södra Fiskartorpsvägen.
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Tabell med naturvärdesträden
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Tabell med träd över 40 cm i diameter och landskapsträd

1 (1 )

%

BESLUT

Lånsstyrelsen
Stockho lm

Dat um

Beteckning

2016-02-10

511- 15839-2015

Enheten for naturvård
Kristina Jiselmark

Enligt sandlista i beslut

Rattelse enl igt 26 S forvaltn ing slagen (1986:223) i fraga om
beslut om foreskrifter i fraga om an malan for samrad en ligt
12 kap. 6 S miljobalken inom Kungliga nationalstadsparken
(1 bilaga)

Beslut
I enlighet med 26 § forvaltni ngslagen rattas tidigare expedierat beslut såvitt avser
bilaga 2 och ersatts av detta beslut. Andringen innebar att ny besvarshanvisning
bifogats. Tiden for overkl agande ska ratteligen raknas fran den dag nar
forfattningen utkom från trycket i lanets forfattningssamling.

I handlaggningen av detta arende har deltagit tf naturvårdschef Annika Lindvall,
beslutande, samt milj ohandlaggare Kri stin a Jiselmark, foredragande.

Annika Lindvall
Kristina Jiselmark

Bilaga
Lansstyrelsens beslut den 8 februari 2016 om foreskr i fter om anmalan for samråd
enligt 12 kap . 6 § rnilj obalken inorn Kungliga nationalstadsparken

Postadress

Besoksadress

Lånsstyrelsen Stockholm
Regeringsgatan 66
Box 22067
Inkom
till 22
Stockholms
stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200
104
STOCKHOLM

Telefon

E-post/webb plats

0 10-223 10 00
Fax

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

0 10-223 11 10
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1 (1 1)
BESLUT

Lånsstyrelsen

S tockholm

Datum

Beteckning

2016-02-08

511-15839-2015

Enheten for naturvård
Kristina Jiselmark

Enligt sandlista

Beslu t om fores krifter om anmalan for samrad enligt
12 kap. 6 § milj obalken inom Kungliga nationalstads parken
(2 bilagor)

Lansstyrelsens i Stockholms lan foreskr ifter om an malan
for sam råd inom Kungliga nationalstads parken
Lansstyrelsen i Stockholms Ian foreskriver folj ande med stod av 12 kap . 6 § andra
stycket milj obalken och 7 § forordningen (1998:904) om anmalan for samråd.
Definitioner
1 § Med ett skyddsvart trad avses levande eller doda trad med en stamomkrets
om minst 125 centimeter (cirka 40 centimeter i diameter), samt trad av alla
tradslag med utvecklad hålighet med mulm i huvudstammen.
Ett trads stamomkr e ts mats i brosthoj d, cirka 130 centimeter over marke n. I
omkr etsen inrakn as inte svulster på stammen. Om svulster finns i bro sthoj d mats
tradet pa smalaste stallet under brosthoj d. Stammar av doda trad mats av prakti ska
skal vid stammens bas i stallet for i brosthoj d. Om tradet grenar sig und er
brosthoj d mats huvudstammens diameter på smalaste stallet under forgreningen.
An malan for samrad om sky ddsvarda tra d och viss andrad
anvandn ing av vegetationstackt mark
2 § Innanatgarder enligt 3 och 4 $$ utfors ska anmalan goras for samråd enligt
12 kap. 6 f orsta stycket m
i l j obalken, om atgardern a ska utfo ras inom Kungliga
nationalstadsparken enligt 4 kap . 7 § milj obalken (se karta, bilaga).
3

8

Folj ande atgarder som avser skyddsvarda trad ska anm
al as for samrad enligt
2 §.
1. Fallning av levande eller doda skyddsvarda trad,
2. kr aftig beskarning av levande skyddsvarda trad genom att grenar over 10
centimeter i diameter tas bort,
3. bortforsling eller upparbetning av stammar av doda trad eller vindfallen
storre an 125 centimeter i omkrets vid stammens bas, annat an for
omhanderta gande i naturvårdssyfte inom Kungliga nationalstadsparken,
4. gravning som kan påverka rotzonen, upplaggning av massor eller
hardgoring av mark som inte tidigare varit hårdgjord inom två meter från
ytterkanten på kronan hos levande skyddsvarda trad,
5. korning med tunga fordon eller upp stallning av bodar eller maskiner inom
två meter från ytterkanten på kronan hos levande skyddsvarda trad. Det
galler dock inte korning eller uppstallning pa vagar, parkering splatser eller
annan hårdgjord mark.

Postadress

Besoksadress

Telefon

E-post/w ebbplats

Lans styrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHO LM

Regeringsgatan 66

0 10-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www .lansstyrelsen.se/stockholm
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Fax
0 10-223 11 10

2 (1 1)
BESLUT
Dat um

Beteckning

20 16-02-08

511-15839-2015

4
An laggande av grusade eller hårdgjorda ytor storre an200 kvadratmeter
som tar vegetati onstackt mark i anspråk ska anm alas for samråd enligt 2 §.
5§

Anmalan for samråd enligt 2 § ska goras hos Lansstyrel sen i Stockholms

lan.

Undantag fran anmalningsskyldigheten
6 $ Folj ande atgarder som avser skyddsvarda trad beh over inte anm alas f r
samråd oavsett bestammelserna i 2 och 3 §§.
1. Om atgarden ska utforas inom ett område som omfattas av en detalj p lan
enligt plan- och bygglagen (20 10:900) eller motsvarande aldre
bestammelser, dar avverkn ing av trad regleras i p lanb estammelserna,
2 . avverkning av ensta ka skyddsvarda tra d eller borttagande av grenar som
utgor en aleut risk for skada pa manni s kor eller egendom om risken for
skada ar sa overhangande att anmalnin gsforfarandet inte kan invantas.
Lansstyre lsen ska dock snarast underra ttas om sådana akut a atgarder,
3. bortforsling eller upparbetning av sådana stammar som avses i 3 § p 3 och
borttagande av sådana grenar pa skyddsvarda tra d som avses i 3 § p 2 i
syfte att underhålla, eller behålla framkomligheten p å befintlig
ledningsgata, vag, gata ellerj arnvag,
4 . atgi rder som avser frammande tra dart er utforda inom ramen for den
verksamhet som bedrivs av Bergianska botaniska tra dgarden.
At garder enligt punkt 2 eller 3 ska bedomas av p ersoner med dokumenterad
ekologisk och ku lturhistorisk saklcunskap om tradvard och bedomningarna ska
dokumenteras av den som ansvarar for åtgarden.
7 $ Foljande atgarder som avser anlaggand e av grusade eller på annat satt
hårdgjorda ytor som tar vegetationstackt mark i anspråk behaver inte anm alas for
samråd oavsett bestammelserna i 2 och 4 §§.
1. Om atgarden ska utforas inom ett område som omfattas av en detalj plan
enligt plan- och bygglagen (20 10:900) eller motsvarande aldre
bestammelser, eller
2 . om atgard en utfors i enlighet med ett bygglov en ligt p lan- och bygglagen .

Foreskriftern as ikraftt radande
Foreskri fterna tra der i kraft tre veckor efter den dag då forfattningen utkom från
trycket i lanets forfattni n gssamling.
Upplysningar
Av 12 kap . 6 a § milj obalken folj er att skyldigheten att gora en anmalan for
samråd enligt 6 § samma kap . inte galler byggande av allman vag eller byggande
av j arnvag om verksamh eten eller atgarden anges i en faststa lld vagplan enligt
vaglagen (197 1:948) eller i en faststalld j arnvagsp lan enl igt lagen (1995: 1649) om
byggande av j arnvag.
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3 (1 1)
BESLUT
Datum

Beteckni ng

20 16-02-08

511-15839-2015

En anmalan for samråd enligt 12 kap . 6 § andra stycket milj obalken undantar inte
verks amhetsutovaren fran skyldigheten att beakta andra bestamm
e lser, till
exempel biotopskyddsbestammelserna i 7 kap . 11 § milj obalken, foreskr ifter inom
naturreservat eller andra områdesskydd i 7 kap . m ilj obalken,
stran dskyddsbestammelsern a i 7 kap . milj obalken, bestamm elser till skydd får
dj ur- och vaxtarter i 8 kap . milj obalken eller foreskrifter till skydd får
byggnadsminnen enligt kulturm
i lj olagen (1998:.9 50) och forordningen (20 13:558)
om statliga byggnadsminnen .
Lansstyrelsen erinr a r också om de generella reglerna om anm alan for samråd i 12
kap . 6 $ forsta stycket miljobalk en, som har en sarski lt stor betydelse i ett område
med så vardeful l naturmil j o som den som finns inom Kungliga
nationalstadsparken. Kan en verksamhet eller en atgard som inte omfattas av
tillstånds- eller anmalningsplikt enl igt andra bestamm elser i miljobalken komm a
att vasentligt andra naturmi lj on, ska anmalan for samra d goras. Bestamm elsern a
kan avse atgarder och verksamheter som exempelvis ledningsdragningar i mark,
luft eller vatten, anordnande av upplag eller anordnande av stora evenemang.
Anma lan for samrad ska i dessa fall goras hos Lansstyrelsen, utom for
skogsbruksatgarder pa mark som omfattas av skogsvardslagen, dar anm alan
istallet ska goras hos Skogsstyrelsen i enlighet med bestammelsern a i 12 kap . 6 $
forsta stycket mi lj obalken och 2 kap . 10 $ 2 punkt en milj otillsynsforordnin gen
(20 11:13).

Skalen for Lansstyrelsens beslut
Bakgrund
Kungliga nationalstadsparken ar belagen inom Solna och Stockholms stad, samt
till en mindre del inom Lidingo stad. N ationalstadsparken, som omfattar cirka 27
kvadratkilometer, ar av riksintresse enligt 4 kap . 1 och 7 §§ milj obalken med
an ledning av dess vardefulla hi stori ska landskap med natur- och kulturvarden av
nationell betydelse. Enl igt bestamm elserna far intrång i p arklandskap eller
naturmilj o inte goras i parken. Inte heller får det historiska landskapets natur- och
kulturvarden i ovri gt skadas. Inom Nationalstadsparken ryms forutom park- och
naturm ilj oer aven olika verks amheter, museer samt utbildnings- och
forskn ingsinstitutioner. Delar av parke n utgors av relativt tatt bebyggda områden,
bland annat med bostadsbebyggelse.
M ånga trad i N ationalstadsparken, både i dess parkm ilj oer och i de bebyggda
m ilj oerna, har en centra l betydelse for parke ns hoga varden. Enl igt Lansstyre lsens
inventering har knappt 2 400 skyddsvarda trad ' , varav cirka I 840 ekar,
dokumenterats i området. Detta gor N ationalstadsparken till ett av Europas mest
betydelsefulla omr d en for bevarandet av aldre ekl andskap med hoga naturvarden.
Eka rna ar dart ill en vasentlig del av det histori ska landskapets kultu rhi stori ska
varden genom att de minner om den kungliga j aktparken.
1

Enligt definition i Atgardspro gram for skyddsvarda trad (Naturvårdsverkets rapport 6496) .
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BESLUT
Dat um

Beteckning

20 16-02-08

511-15839-2015

Omradet ar aven rikt pa andra arter av adellvt r a d som alm, ask, lind och lonn .
Sett ur ett regionalt och nationellt perspektiv ar p arke ns framsta biologiska varden
knutna t ill eken och de andra adla l6vtra den. Till exempel finn s inom
N ationalstadsparken och i dess narh et Sveriges storsta kanda kv arvarand e
p opulationer av skalbaggen bredbandad ekb arkb ock, Plagionotus detritu s. Art en
ar klassad som starkt hotad i den svenska rodlistan och ar beroende av nyligen
doda, grovbarki ga ekar for sin fortp lantning. Omrd ets ekmi lj oer aren
livsnodvandigh et for att denna och många andra skyddsvarda art er ska overleva i
området. Inte minst har de grova ekarna har en mycket stor betydelse, sarskilt med
tanke på den långa tid som kr a vs for att en ung ek ska få ett hogt biologiskt v arde.
I N ationalstadsp arken finns ocksa omr aden med barrskog, som har hoga varden
for friluftslivet men som också har betydelse for natur v ardena, exemp elvis
fågellivet.

T illampliga bestammelser
Enligt 4 kap . 7 $ m ilj obalken far inom en nationalstadspark ny bebyggelse och
nya anlaggningar komma till stånd och andra atgarder vidtas endast om det kan
ske utan intrång i parklandskap eller naturm iljo och utan att det h istoriska
landskapets natur- och kulturvarden i ovrigt skadas. I bestamm elsen finn s också
regler om tillfålliga intrång eller skador.
I 2 kap . 6 § andra stycket miljobalke n framg r att bestammelsern a i 3 och 4 kap .
ska tillamp as i provning av vissa mål och aren den enligt andra bestammelser i
m ilj obalken endast i de fall som galler andrad anvandning av mark - eller
vattenområden. Av 3 § tredj e stycket forordningen (1998:896) om hushållning
med mark- och vattenområden m .m . framgår i vilka andra !agar som
bestammelsern a i 3 och 4 kap . milj obalken tillampas.
Bestammelser om anmalan for samr ad finn s i 12 kap . 6 $ forsta stycket
m ilj obalken. Kan en verksamhet eller en atgard som inte omfattas av tillståndseller anm alningsplikt enl igt andra b estamm elser i milj obalken komma att
vasentligt andra naturmi lj on, ska anmalan for samrad goras hos
tillsynsmyndigheten.
Av 2 kap . 8 och 10 §$ milj oti llsynsforordni ngen framg ar att lansstyre lsen ansvarar
for tillsynen for åtgarder och verksamheter enligt 12 kap . 6 § m ilj obalken, utom
vad gal ler skogsbru ksatgarder som omf attas av skogsvardslagen, dar
Skogsstyrelsen istallet har tillsynsansvaret.
Enligt 12 kap . 6 § andra stycket miljobalken far regeringen eller den myndighet
som regeringen bestammer meddela foreskrifter om att det inom landet eller en
del av landet alltid ska goras en anmalan for samråd i fråga om sarski lda slag av
verksamheter eller atgarder som kan medfora skada på naturmilj on.
I 7 § forordningen om anm
a lan f r samråd bemyndigas lansstyre lsen att meddela
foreskrifter om att det alltid ska goras en anm
a lan for samrad. Lansstyrelsen far
dock inte meddela foreskrifter vad galler skogsbruksåtgarder p å mark som
omfattas av skogsvardslagen, dar ista llet Skogsstyre lsen har motsvarande
bemyndigande.
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Vi dare framgar av 29 kap . 4 $ punkt g milj obalke n att overtra delser av foreskri fter
om anmalningsskyldighet kan medfora straffansvar.

Behov av skydd vad galler vissa atgarder inom nationalstadsparken
A tgarder som inte provas enligt reg/erna om Nationalstadsp arken

Potentiella hot mot N ationalstadsparkens p arklandskap och naturm iljoer ar
exp loatering av olika slag, exempelvis genom omforing av parklandskap och
naturmi lj o till ann an marka nvandning, sasom bebyggelse eller vagar. Det kan
ibland också rora sig om mindre atgard er som var feir sig eller sammantaget kan
utgora ett hot mot vardena, exem
p elvis avverkn ing av skyddsvarda trad.
Skyddsbestammelsern a for N ationalstadsparken i 4 kap . 7 § milj obalken fångar
inte upp alla atgarder som kan skada områdets varden . Bestammelserna i 4 kap . 7
} miljobalken tillamp as dessutom inte sj alvstandigt utan endast vid provnin g
enligt andra sp ecifikt angivna lagrum, till exemp el vid detalj planering och
bygglovprovning utanfor detaljp lan, tillstan dprovnin g enligt milj obalken eller
provning av vagplaner enligt vaglagen. Exemp el pa atgarder som inte ar
provningsp likt iga enligt nyss namn da lagrum och som darfor ofta inte blir foremal
for provning enligt 4 kap . 7 $ milj obal ken armin dre atgarder sasom avverkni ng
av skyddsvarda tra d eller avgrusning av begran sade ytor av vegetationstackt mark .
Sadana atgarder kan dock påverka områdets varden negativt, sarskilt om de
successivt upprep as. For att skydda N ationalstadsparkens varden beha ver sådana
atgarder hantera s genom andra typer av skyddsbestammelser.
Frågan om skyddsvarda tra d i Nationalstadsparken har utretts under en langre tid.
År 20 11 beslutade komm
un fullmaktige i Solna respektive Stockholms stad om att
inratta ett interimistiskt skydd for viss tid enligt 7 kap . 24 § milj obalken for vissa
trad i Nationalstadsparke n . Darefter har kommunerna beslutat om ett p ermanent
skydd i form av tillaggsbestamm elser ti ll flertalet av befintliga detaljplaner i
N ationalstadsparken. Ti llaggsbestamm
el sern a i dessa planer innebar att
skyddsvarda tra d inte får skadas eller fållas. M arklov kan under vissa
forutsattn ingar medges for tradfallnin g.
Parallellt med att kommunerna har hanterat frågan om ett Iångsikt igt skydd av
vardefolla trad inom flertalet detalj p lanelagda områden har Lansstyrelsen utrett
frågan om skyddsbestammelser for skyddsvarda tra d inom resterande delar av
N ationalstadsp arken, samt aven bedomt behovet av reglering av vissa andra
atgarder som kan påverka området negativt.
Foreskrift er enligt 12 kap. 6 $ milj obalken

Lansstyrelsen har, efter att ha overvagt olika atgarder, funni t att foreskr ifter om
anma lan for samråd enligt 12 kap . 6 § andra stycket m iljobalken aren lamp lig
form for att nå skyddssyftet. Genom inforande av foreskr i fter tydliggors att en
anm alan for samråd alltid ska ske feirvissa typer av åtgarder. Lansstyrelsen kan
efter anma lan enl igt bestammelserna i 12 kap . 6 § m ilj obalken forelagga om
forsiktighetsmått eller, om det behovs, forbj uda atgard en .
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Lansstyre lsen har overvagt vilka verksamh eter och atgarder som bor komma
ifråga får foresh ifter om anmalan feir samråd och bedomer att fålj ande bor
komma ifråga:
•

atgarder som kan skada skyddsvarda trad,

•

atgarder som innebar att vegetationstackt mark omfcirs till annan
marka nvandning genom att de avgrusas eller hardgors pa annat satt.

A vgransnin g av område

Avgransnin gen av området med foreskrifter, det så kallade samrådsområdet, ar
detsamm a som avgransn ingen av Nationalstadsp arken.
Skyddsvarda trad

Foreskri ftern a om trad har utformats for att fånga upp atgarder som kan skada
skyddsvarda trad. Skyddsvarda tra d definieras i <lessa foreskrifter som trad som
har en stamomkrets i brosthoj d om m inst 125 centimeter, v ilket motsvarar en
diameter om cirka 40 centimeter . Foreskriftern a avser fållning, kraftig beskarni n g,
gravn ing, upplaggning av massor eller hardgorni ng av mark under traden,
bort forslande av stam
m ar av doda tra d m ed mera. Stammar av doda trad mats av
prakti ska skal vid stammens bas istallet for i brosthoj d. Korn ing med tunga fordon
eller upp stallning av bodar eller maskiner i anslutning till skyddsvarda tra d får
heller inte ske utan anm alan. Dock galler detta inte korning eller upp stallning
under trad i anslutning till vagar, parkeringsplatser eller liknande, vilket innebar
att foreskrifterna inte forh indrar trafik på befint liga vagar och parkeringsplatser.
Ett anta! undantag har utformats for att inte i onodan forsvara atgarder som redan
provats p å annat satt . Bland annat undantas atgarder inom detalj planelagda
omraden dar p lanbestamm elserna innehåller skydd feirtrad . D etta innebar att det
inom <lessa detalj p laner endast sker en provni ng hos kommunen. I det fall
kommunerna beslutar om nya detaljp laner eller infor p lanbestammelser som
uppfyller dessa forutsattningar kommer <lessa att vara undantagna från
Lansstyrelsens foreskr ifter om anmalningsskyldighet.
Vidare har en und ant agsregel inforts for akuta atgarder som behovs for det fall det
foreligger en akut risk for skada pa m anni skor eller egendom .
Foreskr i fterna avser i huvudsak ston e trad. For att behålla Nationalstadsparkens
varden långsiktigt måste också yngre trad fa vaxa upp och bli gam la.
Lansstyre lsen anser att det i forsta hand bor ankomma på markforvaltarna i
området att genom en ansvarsfull forvaltning se till att en langsiktig atervaxt av
skyddsvarda trad kan sakerstallas.
A vgrusning m.m. av vegetationstackt mark

Omforande av vegetationstackt mark genom avgrusning eller annan form av
hardgorande innebar risk feir intrång i parklandskap och naturm ilj oer. Sadana
atgarder kan ibland forekomm a ut an att atgard en blir foremal for en provnin g dar
bestammelsern a i 4 kap . 7 § milj obalken tillampas.
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En bestammelse bor darfor inforas om att anm alan for samrad alltid ska goras
innan anlaggand e utfors av grusade eller på annat satt hårdgjorda ytor storre an
200 kvadratmeter som tar vegetati onstackt mark i anspråk. Den angivna arean
bedoms vara en skalig avvagning mellan skyddsintresset och att bagatellart ade
atgarder inte ska behova anm
a las. Skyldigheten att anm
a la galle r ocks a
anlaggande av langstrackta ytor sasom parkv agar.
Undantag fran anm
a lningsskyldigheten bor galla atgarder som sker inom områden
med detalj p lan enligt p lan- och bygglagen eller motsvarande aldre bestammelser
eller enligt ett bygglov enligt p lan- och bygglagen . Vid framtagande av en ny
detalj p lan samt vid pro vning av bygglov utanfor detalj plan ska enligt 2 kap . 2 §
p lan- och bygglagen, 3 kap . och 4 kap . 1-8 §§ milj obalken tillamp as.
Bestam
me lsen i 4 kap . 7 § milj obalken om påverkan på N at ionalstadsp arken
komme r darigenom att tillampas direkt. Lansstyrelsen anser detta vara ett
tillrackligt skydd varfor undantag från samrådsplikten vad galler avgrusning m .m .
enligt 4 § kan foreskrivas.
Generella undantag for atgarder enligt vagplaner eller j arnvagsplaner

Enligt 12 kap. 6 a Smiljob alken gille r skyldigh eten att gora en anm alan for
samråd enligt 6 § inte byggande av allman vag eller byggande av j arnvag om
verksamheten eller atgarden anges i en faststalld vagplan enl igt vaglagen eller i en
faststalld j arnvagsplan enl igt lagen om byggande av j arnvag. Saledes behover inte
anmalan for samråd ske for <lessa verksamheter oavsett om de inn ebar påverkan
pa skyddsvarda trad eller anla ggande av grusade eller hårdgjorda ytor.
Skogsstyrelsens til/syn

Liinsstyrelsens bemyndigande att utfårda foreskrifter om anm alan for samråd
galler inte Skogsstyrelsens tillsynsområde, dvs. skogsbruksåtgiirder p å mark som
omfattas av skogsvårdslagen . Liinsstyrelsens foreskrifter om
anma lning sskyldighet galler således inte sadana atgarder.
Enligt Lansstyrelsens bedomnin g bedri vs inget skogsbruk inom
N ationalstadsparken . Definitionsmassigt bedoms det dock finnas mark som
omfattas av skogsvårdslagen . Sku lle skogsbruks atgarder vara aktuella far istallet
sadana atgarder i forekomm and e fall anmalas for samråd hos Skogsstyrelsen
enligt de generella reglerna om anm alan for samråd i 12 kap . 6 § milj obalken samt
ti llamp liga bestamm
el ser i skogsvårdslagen .

Arendets beredning
Forslaget till beslut skickades på samråd till sakagare och andra berorda den 5 j uni
20 15. Darefter har 20 yttrand en inkommit. Utover de synpunkter som tas upp
nedan hanvisas till separat PM med remissammanstiillning, daterat 18 november
20 15.
Rem issinstanserna har i huvudsak tillstyrkt forslaget, men i några fall med
synpunkter bland annat p å utformningen av vissa foreskrifter.
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Trafikverket anser att ytterligare ett tillagg till punkt 3 under 6 §, undantag från
anmalningsskyldigheten bor inforas: "bortforande av skyddsvarda trad och
grenar i syft e att underhalla befi ntliga vagar eller j arnvagar".
Lansstyrelsen bedomer att undantag for bmt forsling av grenar inte behovs,
eftersom det inte aranmaln ingsplikti gt. Und antag for bortfors ling eller
upparbetning av stammar av doda trad eller v indfal len storre an125 cm i omkrets
vid stammens bas kan dock behovas da trad nyligen fallit. Foreskriften ar i delar
omarbetad och j arnvag artillagd.
Trafikverket anser aven att en tredj e punkt under 7 § bor inforas med inneborden
att undantag aven ska galla ett område som "o mf attas av v@gpla n, j arn vag spla n
eller motsvarande cildre".
Av 12 :6 a $ m ilj obalken framgar redan att samrådsskyldigheten inte galler
byggande av allman vag eller byggande av j arnv ag om verksamheten eller
atgarden anges i en faststalld vagp lan enligt vaglagen eller i en faststalld
j arnvagsp lan enligt j arnvagslagen. Detta undantag torde omfatta alla verksamheter
och atgarder som anges i planerna oavsett om de avses utforas direkt i samband
med byggandet av vagen/j arn vagen eller senare. Lansstyre lsen anser darm ed att
Trafikverke ts onskemal om undantag ar tillgodosett .
Kungliga Dj urgårdens Forvaltning, Ak adem iska hus och Lidinga stad anser att
undantaget i 3 § p 5 bor formuleras om och texten "tråd i anslutning till" ska
ersattas av "p å".
Lansstyre lsen har omform ulerat foreskri ften i syfte att fort ydliga att det ar
korn ing och upp stallning pa vagar som ar undantaget.
Kungliga Dj urgårdens Forvaltning anser, med anledning av innehållet i 3 § p 3, att
det ska vara moj ligt for personal med lamp lig utbi ldning och erfarenhet att avgora
vilka stammar som ar biologiskt vardefolla och hur dessa hanteras.
Lansstyrelsen har andrat formulerin gen av foreskriften genom att skriva in
" f or omh andertagande i naturvårdssyft e" i stallet for "f rakt till veddep å med
naturvårdss;ft e" med anledning av denna synpunkt.
Forbundet for Ekoparken och Varldsnaturfonden valkom
n ar forslaget, men anser
att diametern 40 cm kan vara lamp lig for skyddsvarda ekar och lindar, men att den
for till exempel aspar och bj orkar ar for hogt satt. De anser aven att gransen
200 kvadratmeter ar for hogt satt nar det galler skydd av vegetationsytor och att
grusning av vegetationstackt a ytor bor vara anmalni n gsplikt ig om den omfattar
m er an 50 kvadratmeter.
Lans styrelsen anser att 40 cm ar ett bra mått pa skyddsvarda trad. Detta
eftersom det i forsta hand ar ekar och andra adellovtrad som avses skyddas med
foreskr i fterna, da det ar dar som de hogsta naturvardena finns inom
N ationalstadsparken. Gransen pa 200 kvadratmeter ar en avvagning mellan risken
att forlorn naturvarden och ett mycket stort antal samradsf r faranden aven vid
mindre atgarder inom parken.
Boverket foreslår att bygglov inom detalj p laner, som ar planenliga, ska undantas
aven om p lanbestammelser angaende skyddsvarda trad saknas, oavsett om det ar
befintliga eller nya detaljp laner.
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Lansstyrelsen konstaterar att endast två detalj planer idag saknar
p lanb estamm
e lser om tradskydd. En dast i den ena finns ytterligare byggratter som
skulle kunn a berora totalt ca 10 tra d, vilke t gor att Boverke ts forslag inte far
nagon storre prakt isk betydelse. Tank en m ed samrådskravet ar j u att fånga upp
atgarder som inte blir pro vningspliktiga enligt 4 kap 7 mi lj obalken. Mot
bakgrund av att berorda kommuner inom N ationalstadsparken ar samforstådda
med behovet av detta tra dskydd utgar Lansstyrelsen franatt kommunerna vid
framtagande av nya detaljp laner reglerar avverkn ing av skyddsvarda trad genom
p lanbestam
me lse, vilket kommer att innebara ett undantag från kravet på samråd.
M oj ligheten att utnyttja byggratter inom en ny detalj plan kommer darme d att
regleras av kommunen .
Boverket anser aven att undantaget från samråd angående hårdgjorda ytor med
kopp ling till bygglov bor fortydligas.
Lansstyrel sen har fort ydligat texten i beslutet s 7, under rubriken
A vgrusning m .m . av vegetationstackt mark.
E llevio AB anser att deras markk abelforl aggning mellan Fisksj oang och Å lkistan
bor undantas från de foreslagna foreskri fterna. Arbetet med markkabeln ar långt
framskridet och en koncessionsansokan lamn ades in 20 13 till
Energimarlmadsinspekt ionen.
Lansstyrelsen konstaterar att det foreslagna ingrepp et ar så omfattande att
det kan komma att vasentligt andra naturm
il j on i N ationalstadspark en, varfor
atgarden arsamradsp likt ig redan enligt 12 kap . 6 $ forsta stycket milj obalken. Det
framgår aven av Naturvardsverket s allmanna rad om anmalan for samråd enligt 12
kap . 6 $ milj obalken (NFS200 1:15). Lansstyrel sen kan darfor inte und anta
atgarder fransamrådsp likt enligt 12 kap . 6 § forsta stycket. Skal att undanta
atgarden fran samradspl ikt enl igt Lansstyrelsens nu foreslagna foreskri fter enl igt
12 kap . 6 S andra stycket saknas darfor. Samr adsforfar an det bor darf or utforas
en ligt gallande bestlimmeiser.
Bergianska botaniska tradgarden onskar rada over sina samlingar utan samråd,
men anser att ovriga exotiska trad i Nationalstadsp arken bor omfattas av
anma lningsplikten om de uppfyller definit ionen.
Lansstyrelsen har lagt till ett undantag for Bergianska botaniska
tradgardens verksamh et, da det inte ar trad i dessa samlingar som aravsedda att
skyddas med samrådsplikten.
D e folj and e hade inget att erinra mot forslaget till beslut: Svenska
Turistforeningen, Svenska kr a ftnat, Skogsstyre lsen, Vattenfall, Kungliga
V etenskapsakademien, Tekniska museet och Kungliga tekn iska hogsko lan.

Lansstyrelsens bedomning
Kungliga nationalstadsparken hyser hoga natur- och kulturvarden på både
nationell och internationell nivå.
E ftersom skyddsbestammelserna i 4 kap . 7 § milj obalken inte tillampas for alla
slag av verksamheter eller atgarder finn s en risk att Nationalstadsparkens varden
sk adas. Detta kan på sikt ge en negativ påverkan på Nationalstadsparkens varden i

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-05-18, Dnr 2020-02200

10 (11)
BESLUT
Datum

Betecknlng

20 16-02-08

511-15839-2015

sin helhet. For att fa kannedom om planerade t garder och moj lighet att besluta
om eventuella skyddsatgarder bedomer Lansstyrelsen att foreskrifter enligt 12
kap . 6 } milj obalken bor infora s for vissa slag av atgarder. Tillsammans med
Stockholms och Solna stads heslut om skyddsbeståmmelser for tråd inom vissa
detaljplanelagda omra den bedoms sadana fore skr i fter ge forbattrade mj ligheter
att långsiktigt trygga Nationalstadsparkens varden.
Lansstyrelsen bedomer att foreskrifterna om anmalan for samrad i det aktuella
området arforenliga med de fordjupade oversiktsplanern a for Nationalstadsparken
inom Stockholms stad (antagen april 2009) och Solna stad (antagen oktober 2008)
samt oversiktsplanen for Lidingo stad (antagen augusti 2012).
Foreskr i ftern a bedoms vidare ligga i linj e med den vård- och utvecklingsplan får
Nationalstadsparken som beslutats av Lånsstyrelsen (Lånsstyrelsens rapport
2012:33).

Hur man overkl agar
Detta heslut kan overkl agas hos regeringen, Milj o- och energidepartementet, se
bilaga 2.

Beslut i detta arende har fattats av lansoverdirektor Magdalena Bosson. Vid
arendets slutliga handlaggning har deltagit miljodirekt or Goran Astrom,
stallforetradande forvaltningsdirektor Barb ro Rohdin samt miljohandlaggare
Kristina Jiselmark, den sistnåmnda fåredragande.

Kristina Jiselmark

Bi/agor

1. Avgransning av K.ungliga nationalstadsparken, tillika område med foreskrifter
2. Hur man overkl agar
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Sandlista

Lidinga stad, lidingo.stad@lidingo.se
Solna stad, kontakt@solna.se
Stockholms stad, kommunstyrelsen@stockholm.se
Boverket, registraturen@boverket.se
N aturvårdsverket, registrator@naturvardsverk et.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Statens fastighetsverk, sfv@sfv.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Kom
mun f orb und et Stockhol m s Ian, registrator@ksl.se
Stockholms lans landsting, Tillvaxt- och regionp laneforvaltn, registrator.trf@sll.se
AB Storstockh olms lokaltr afik, Lindhagensgatan 100, 105 73 Stockholm
Svenska kr aftnat, registra tor@ svk. se
Vattenfall eldistribution AB, RU 2560, 169 92 Stockh olm
Fort um distri bution, 115 77 Stockholm
Stockholm Vatten AB , 106 36 Stockholm
Stathallaram
b etet, Kungliga Hovstaterna, 107 70 Stockholm
Kungliga Dj ur gårdens Forvaltning, Box 27 138, 102 52 Stockholm
Akadem iska hus i Stockholm AB , Box 1394, 17 1 27 Solna
Centur Sorentorp AB, Box 53 12 1, 400 15 Goteborg
Bergianska trådgården, Box 500 17, 104 05 Stockh olm
Kungliga Vetenskap sakademien, Lilla Frescativagen 4, 104 05 Stockh olm
Stockholms universitet, 106 9 1 Stockholm
Kungliga tekniska hogskolan, 100 44 Stockholm
N aturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockh olm
N ordiska museet, Dj urg ardsvagen 6- 16, 115 93 Stockholm
Statens maritima museer, Box 27 131, 102 52 Stockholm
Sagolekhuset Jun ibacken Dri ft AB , Galarvarvsvagen 10, 115 2 1 Stockholm
Skansen, Box 27807, 115 93 Stockh olm
Telm iska museet, Box 27842, 115 93 Stockholm
Grona Lund, Li lla Allmann a Grand 9, 115 2 1 Stockh olm
Haga forum, Annerovagen 4, 169 70 Solna
Kafe Sj ostugan, Pipers vag 22, 170 73 Solna
Kaknastorne t, M orka kr o ken 28-30, 115 27 Stockh olm
Koppartaltens vardshus, 169 70 Solna
Forbundet for Ekop arken, Stora Skuggans vag 30, 115 42 Stockholm
Komm itten for Gustavianska Parken , c/o Blucher, Brannky rka g 99, 117 26 Stockh olm
Kungliga Dj urgårdens lntressenter, Box 10274, 100 55 Stockholm
Stockholms naturskyddsforening, Norrbackagatan 80, 113 4 1 Stockholm
Stockh olms sj ogard, Gustav Taube, Granitvagen 9, 181 61 Lidingo
V arldsnaturfonden WWF, Ulriksdals slott, 170 8 1 Solna
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Grans for Kungliga nationalstadsparken,
tillika grans for område med foreskrifter
enligt 12 kap. 6 § milj obalken.
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Bilaga 1
Tillhor Lansstyrelsens beslut
dnr 511-15839-2015

Foreskrifter om anmalan for samråd
inom Kungliga nationalstadsparken

'-iJ Stockholm

Lånsstyrelsen

ass

fr@L-ans
s yrelsen
/

Bilaga 2
Formular 37

Stockh olm

Hur man overklagar hos regeri ngen, Milj o- och energidepartementet
Var ska beslutet overkl agas
Lansstyrelsens beslut kan skr iftligen overkl agas till regeri ngen Miljo- och
energidepartementet.

Hur man utformar sitt overklagand e m.m.
I skrivelsen ska du
- tala om vilket beslut du overkl agar, t. ex. genom att ange arendets nummer
(diarienumret)
- redogora for hur du anser att beslutet ska and ras.
Du bor ocksa redogora for varfor du anser att Lansstyrel sens beslut

arfelakti gt.

Du kan givetvis anlita ombud att skota overkl agandet at dig.
Behaver du veta m er om bur du ska gå till vaga, så ring eller skriv t ill Lansstyrelsen .

vr i ga handlin gar
Om du har handlingar eller annat som du anser stader din ståndpunkt, så bor du
skicka med det.

Var inlamnas overklagand et
Din skrivelse ska inlamnas/ski ckas till Lånsstyrelsen och inte till regeringen, Milj ooch energidepartementet.

Tid for overkl agan de
Lansstyre lsen ma ste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag
forfattningen utko mmit fran try cke ti lånets forfattningssamling, annars kan ditt
overkl agande inte tas upp .

Underteckna overklagand et
Din skrivelse ska undertecknas och namnt eckn ingen forty dligas. Uppge också
postadress och telefonnummer.
Postadress
Lånsstyrelsen i Stockholms lån
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besks adress
Regeringsgatan 66
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Telefon
010-223 10 00 (vxl)

E-post/webbpl ats
stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

