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Sammanfattning

I dettauppdraghar CallunaAB utfört en naturvärdesinventering
av Sedumbacken
i Bromma.
Bakgrundentill inventeringenär att en detaljplanhåller på att tasfram.
Uppdragethar utförts enligt SIS standardför naturvärdesinventeringar.
Inventeringenutfördes
på fältnivå meddetaljeringsgradmedel,samtmed tilläggennaturvärdesträd
(en sorts
värdeelement)samtnaturvärdesklass
4. Fältinventeringutfördesden 2 maj 2018 och
inventeringav groddjur undervandringstidutfördes18-20april 2018.
Natureni inventeringsområdet
beståri huvudsakav tallskogoch lövdomineradskogpå
morän.
Vid inventeringenavgränsades
totalttre naturvärdesobjekt,
varaven medhögt naturvärde
(naturvärdesklass
2), enmed påtagligt naturvärde(naturvärdesklass
3) och enmed visst
naturvärde(naturvärdesklass
4). De högstanaturvärdenautgörsav skogmed gammaltall och
blockigterräng.
Totalt registrerades17naturvärdesträdunderinventeringen,där de flesta utgjordesav tall.
Vid Callunasinventeringnoteradescirka sexnaturvårdsarter.Vid utsök från Analysportalen
tillkom inga ytterligarenaturvårdsarteriinventeringsområdet.
Vid utsök av skyddadearter
från Artdatabankeni ett områdesom är störreän inventeringsområdet,
framkom att duvhöks
revir finns i gamlaskogari omgivningen.Ingen boplatsfinns inom inventeringsområdet
men
den gamlaskogenär av sådanbiotoptypatt de är lämpligt habitatför duvhök,sådet kan
tänkasingå i revir. För vidareupplysningom duvhök hänvisastill Miljöförvaltningen.
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Följandeartersom noteratsantingenunderCallunasinventeringeller vid utdragfrån
Artdatabanken,är naturvårdsartersomskauppmärksammas
för att de är upptagnai
artskyddsförordningen
(2007:845);duvhök,medhänvisningtill att det är denär rödlistadi
kategorini närahotadoch är knutentill gammalskogsom är en minskandenaturtyp.Även
vanlig paddaska uppmärksammas
medhänvisningtill artskyddsförordningen
då den liksom
alla groddjurärfridlyst enligt 6 § i hela landet.Det är förbjudetatt inom landetdöda,skada,
fångaeller på annatsättinsamlavilt levandeexemplarav dessa.Det är ocksåförbjudetatt ta
bort eller skadadessaartersägg,rom, larver eller bo. Även blåsippaoch liljekonvalj är med
på artskyddsförordningen
genomatt de är fridlysta i Stockholmslän enligt 8 eller 9 §. Detta
innebäratt maninte får grävaupp eller på annatsättta bort eller skadaexemplarav växterna.
Callunarekommenderaratt naturvärdesobjektet
med högstanaturvärdesparasi såhög
omfattningsom möjligt. I rapportenvisasvilka värdenoch vilka elementsom är särskilt
viktiga att bevarai naturvärdesobjekt
1 och planläggningsom Natur i detaljplanföreslås.
Naturhänsynär motiveratäveni naturvärdesobjekt
2 och 3, medpåtagligtrespektivevisst
naturvärde.Inventeringsområdet
har ekologiskfunktion för groddjur,barrskogsfåglaroch
duvhök.Det gör minst skadapå naturmiljönatt koncentrerabebyggelsentill områdetmellan
Sedumbacken
och Spångavägen.
Det är bra om husenplacerasså att naturvärdesträd
och
medelåldersekar sparasi så hög gradsom möjligt. Det är ocksåvärdefullt att sparaså mycket
naturlig vegetationsom möjligt.
Vid utformningav hus,gator,stödmuraretc bör man ha paddornasvandringsvägi åtanke.Det
kan varalämpligt att ordnabebyggelsensåatt den utgör en barriärmot Spångavägen
och
groddjurensåledes”leds” till naturstråketnorr om den nya bebyggelsen.Lämplig
kompensationsåtgärd
är att förlängaden anläggningför groddjurstunnlarsom finns på
Spångavägen.
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Inledning

2.1

Vad är en naturvärdesinventering?

Det huvudsakligasyftet med en naturvärdesinventering
(förkortasNVI) är att beskrivaoch
värderanaturmiljöerav betydelseför biologisk mångfaldinomett avgränsatområde.
Bedömningenav naturvärdetgörsutifrån de två bedömningsgrunderna
biotop(typ av
naturmiljö) och arter.En NVI resulterari avgränsningaravområden,naturvärdesklassningar,
objektbeskrivningar,en artlistamed naturvårdsarteroch en övergripanderapport.
EnNVI kan utgöraen grundinför inventeringarav andramiljöaspekterän naturmiljö (t.ex.
friluftsliv, kulturmiljö, geologi,landskapsbildoch ekosystemtjänster)
men bedömningarav
sådanavärdeningår inte i NVI-resultatet.En NVI är inte heller detsammasom en
konsekvensbedömning
eller en bedömningav biotoperskänsligheti förhållandetill en
planeradexploateringeller plan. Naturvärdesinventeringen
omfattarinte analysav risk för att
förbud enligt artskyddsförordningenkan
föreligga.En sådananalysgörs inom en
artskyddsutredning.
En NVIär dock ett användbartunderlagtill sådanabedömningar.
2.2

Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte
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NaturmiljökonsultföretagetCallunaAB har av Sofia Holmgrenpå EBAB
fastighetsutveckling,fått fråganatt göra en naturvärdesinventering
(NVI) av området
Sedumbacken.
Beställandeorganisationerär Stockholmshemoch SkanskaAB.
Inventeringsområdet
är ett områdemed skogpå moränmarksomliggeri Bromma,längs
Spångavägen
och SedumbackeniStockholmskommun.Områdetingår i en planeradny
detaljplanför Sedumbacken.
Callunagjorde2014 (Koffman 2014)en naturvärdesinventering
av storadelar av CentralaBrommameni denNVI:n inventeradesdet aktuellaområdetenbart
på förstudienivåmed flygbilder utan fältbesök.
Resultatenfrån dennanaturvärdesinventering
av områdetskautgöraunderlagför
detaljplanearbetet.
Förutomnaturvärdesinventeringenmed
tillägg enligt SIS standardharbeställarentill detta
uppdragävenefterfrågaten särskildutredningom groddjur och ekologiska
landskapssamband.
Callunahar tagit fram ekologiskalandskapssamband
till en
områdesanalys
av CentralaBromma2014och underlagentill dettahar använtsi den nu
aktuellautredningen(Koffman2014b). En inventeringav groddjurundervandringstid,i
syfte att sevandringsvägaroch få indikation om var övervintringshabitatfinns, har gjorts
inom ramenför uppdragetom Sedumbacken
och för det nu pågåendeprojektetpå
strukturplanCentralaBrommasomExploateringskontoret
och Stadsbyggnadskontoret
driver.
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Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur inventeringsområdet ligger i förhållande till
Kyrksjölötens naturreservat och den anläggning för groddjurstunnel som Trafikkontoret anlade 2013.
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Metod och genomförande av NVI

3.1

Metodbeskrivning

Naturvärdesinventering

Inventeringenhar utförts enligt SIS standardSS199000:2014”Naturvärdesinventering
avseendebiologisk mångfald(NVI) –genomförande,naturvärdesbedömning
och
redovisning”.Metodenfinns beskriveni sin helheti standarden(kan köpasav SIS förlag) och
en kortfattadmetodbeskrivningfinns i bilaga1. CallunaAB är sedandecember2017
ackrediteradeav SWEDAC för NVI i stränderoch terrestranaturtyperoch är det första
företagetsom ackrediteratsför inventeringarenligt dennastandard.Ackrediteringeninnebär
att Calllunakontrollerasårligenoch får visa att vi har kompetentpersonal,rutiner, metoder
och verktyg för att utföra NVI enligt standardenmedgod kvalitet.
Inventeringenutfördespå fältnivå med detaljeringsgradmedel,samtmedtilläggen
naturvärdesträd
(en sortsvärdeelement)samtnaturvärdesklass
4(tabell 1). Fältinventering
utfördesden 2 maj 2018 och inventeringav groddjur undervandringstidutfördes18-20april
2018.
Inventeringsområdet
har avgränsatsav beställarenoch Callunatill ett områdesomomfattar
cirka 1,2 hektar(sefigur 1).
Förstudienomfattadegenomgångav nämndaGIS-analysoch den NVI för CentralaBromma
som Callunagjorde2014.I den inventeringenavgränsades
ett naturvärdesobjekt
enbart
baseratpå flygbildstolkning, dvs förstudieutan fältbesök.
Benämningarav arterföljer Dyntaxa(Dyntaxa,2016)så långt det är möjligt. De egna
naturvårdsartersom har använtsvid naturvärdesbedömningarna
redovisasoch motiverasi
bilaga 3.
Tabell 1.De definierade tillägg som har markerats med Xär desom har beställts och utförts i detta uppdrag.
Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.
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Best.

Möjliga tillägg till NVI

Best.

Möjliga tillägg till NVI

Naturvärdesklass 4

Kartering av Natura 2000-naturtyp

Generellt biotopskydd

Detaljerad redovisning av artförekomst

Värdeelement-naturvärdesträd

Fördjupad artinventering, inventering groddjur

Tillägg: Naturvärdesklass

4

Beställningenomfattarhelainventeringsområdet.
Tillägg: Värdeelement, inventering naturvärdesträd.

Beställningenomfattardelensöderom gatanSedumbacken(naturvärdesobjekt1
och 2 är
inventerat).För metodbeskrivningnaturvärdesträd
sebilaga5. Callunaavgränsadeävenytor
med bergi dagenoch blockig mark.
Tillägg: fördjupad artinventering.

Inventering av groddjur under vandringstid.

Beställningengäller arten/artgruppen
groddjuroch omfattarhelaRiksby där
detaljplaneområdet
utgör en liten del. Det är bra att inventeringengjordesi ett stort
7
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landskapsavsnitt
såatt mankan sehur intensiteteni groddjursaktivitetär kring Sedumbacken
i förhållandetill det storainventeringsområdet.
Metodenvar s.k. sträckinventering,vilket
utfördessamtidigtav tre inventeraresom gick längsvägaroch parkvägari olika delar av
inventeringsområdetapril2018:18, 19, 20 april på nattenmellan kl åtta och kl tolv.
Inventerarenregistreradegroddjursobservation
i mobilt GIS. Art och den riktning
(vädersträck)groddjurethadepå sin vandring,registrerades.Det registreradesocksåom den
var levandeeller död, dvs trafikdödad.
3.2

Utförande personal och tidpunkt för arbetet

Artutdragutfördesavekolog Marlijn Sterenborg.Fältinventeringoch naturvärdesbedömning
utfördesav ekolog Anna Koffman. Inventeringnaturvärdesträd
utfördesav Marlijn
Sterenborg.
Inventeringenutfördesden 2 maj2018. Inventeringenligt tillägget värdeelementutfördes
samtidigtsomövriga inventeringar.Fördjupadartinventeringgroddjur utfördes18-20april
2018.I den inventeringendeltog förutom ovanstående
personerävenbiolog Claes
Vernerback.
3.3

Informationskällor och referenslitteratur

Vid naturvärdesinventeringen
har ett stort antal informationskällorgenomsöktsefter
information om tidigarekändanaturvärdeni området.De källor som angesi tabell 2
innehållerinformationsom har använtssom underlagvidbedömningaroch avgränsningar.
1
Callunahar begärtoch erhållit utdragav skyddsklassade
observationer
från ArtDatabanken.
Informationom artfynd följer ArtDatabankensreglerför sekretessoch rumslig diffusering.
Somstödvid naturvärdesbedömning
har SIS-standarden
använts,samtden referenslitteratur
som hänvisastill i rapportenstext och i avsnittetReferenser.
Såvitt Callunavet har inga utförliga artinventeringareller naturvärdesinventeringar
gjorts
tidigareinom inventeringsområdetutöver
groddjursinventering.
Tabell 2. De informationskällorsom användes som underlag vid eftersök av information för att kontrollera om det
finns tidigare kända naturvärden eller områden skyddade enligt 7 kap miljöbalken i området.
Beskrivning
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2

Naturvårdsarter –utdrag från databaserna Artportalen
och Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter
som har rapporterats in till systemet

1

Skyddsklassadeobservationer
–skyddsklassningen
berör främst vissa rovfåglar, orkidéer och fynd som
rapportören önskar ska vara dolda och utdrag inhämtas
direkt från ArtDatabanken

Källa

Kommentarer

ArtDatabanken

Utdrag gjordes den 9 maj 2018
och sökningen begränsades till
tidsperioden 2008-2018 och
omfattade 25 m buffert runt det
utkast till gräns för detaljplan
som Calluna erhållit.

ArtDatabanken

Utdraget gjordes 9 maj 2018
för ett område som täcker
Riksby, Kortenslund och
Kyrksjölötens NR.
För fåglar: begränsades till
häckningskriterier.

1

Skyddsklassade observationer innebär att fynduppgifter för specifika arter döljs eller diffuseras i varierande grad
antingen för att skydda dem mot olika hot, eller för att uppgiftslämnaren begärt att observationen ska döljas.
Fynduppgifter för skyddsklassade observationer visas inte öppet för allmänheten.
2

Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt
artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från Skogsstyrelsen
och Jordbruksverket).
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Ingen begränsning i tidsperiod.
Naturvårdsavtal –tidsbestämt skyddade områden som
t.ex. är beroende av skötsel för att bevara naturvärden
eller där naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling utan
skogsbruk, avtalstiden kan vara 1–50 år

GIS-skikt,
Skogsstyrelse
n

Ingen träff

Nyckelbiotoper och naturvärden –naturvärden
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark
samt från skogsbolags och större markägares egna
inventeringar

GIS-skikt,
Skogsstyrelse
n

Ingen träff

Sumpskogar –skogsklädd våtmark, inventerade av
Skogsstyrelsen

GIS-skikt,
Skogsstyrelse
n

Ingen träff

Jordbruksblock –med uppgifter om betesmark och åker,
innehåller information om jordbruksmark i Sverige som en
lantbrukare har sökt stöd för någon gång

GIS-skikt,
Jordbruksverk
et

Ingen träff

Natura 2000-områden –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

GIS-skikt,
Naturvårdsver
ket

Närliggande Kyrksjölötens
naturreservat är Natura 2000område

Naturreservat – skyddade områden med syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet

GIS-skikt,
Naturvårdsver
ket

Kyrksjölötens naturreservat
ligger på andra sidan
Spångavägen.

Vattenskyddsområden –utpekade områden till skydd för
en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan
antas komma att utnyttjas för vattentäkt

GIS-skikt,
Naturvårdsver
ket

Ingen träff

Ängs- och betesmarker –TUVA med svenska ängs- och
betesmarksinventeringen, innehållande både ängs- och
betesmarksobjekt och naturtypsytor

GIS-skikt,
Jordbruksverk
et

Ingen träff

Värdefulla vatten –en sammanställning av Sveriges mest
värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande
sjöar och vattendrag

GIS-skikt,
Havs- och
vattenmyndigheten

Ingen träff

RAMSAR-områden –område med internationellt
värdefulla våtmarkerskyddade av Ramsarkonventionen

GIS-skikt,
Naturvårdsver
ket

Ingen träff

Forn- och kulturlämningar –Skog & Historia,
innehållande information om forn- och kulturlämningar i
skogsmark, exempelvis stenrösen och kolbottnar

GIS-skikt,
Skogsstyrelse
n

Ingen träff

Skyddsvärda träd

GIS-skikt
erhållet från
Länssstyrelsen

Ingen träff

Ekdatabasen

Stockholms
stad

Ingen träff

Koffman, A. 2014. Grönstruktur i Centrala Bromma
Ekologiska landskapssamband
Analyser inför ny bebyggelse. Calluna AB på uppdrag av
Exploateringskontoret Stockholms stad.

Calluna AB på
uppdrag av
Stockholms
stad
Exploateringsk
ontoret

Analyser togs fram som
underlag för stadsutveckling i
centrala Bromma

GIS-analys ekologisk landskapssamband groddjur för
Centrala Bromma, 2011

Calluna AB på
uppdrag av
Stockholms
stad

GIS analys till ovanstående
rapport
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Exploateringsk
ontoret
Koffman, A. (2014). Riksby och PlåtslagarvägenStopvägen i Bromma. Underlag till detaljplaner och
program. Calluna AB på uppdrag av Exploateringskontoret
i Stockholm.

Calluna AB på
uppdrag av
Stockholms
stad
Exploateringsk
ontoret

NVI som gjordes för Centrala
Bromma. Just Sedumbacken
inventerades bara på
förstudienivå med flygbild
medan övriga områden
fältinventerades. En
groddjursinventering gjordes
också.

Barthel et al., 2015. Kartläggning och analys av
ekosystemtjänster i Stockholms stad. Calluna AB,
Stockholm.

Calluna AB på
uppdrag av
Stockholms
stad
Stadsbyggnad
skontoret

I rapporten ingår
konnektivitetsanalyser/habitatn
ätverk för bl.a.
barrskogssamband. Bromma
faller ut som viktig del i
Stockholm.

3.4

GIS och fältdatafångst

Fältdatafångsten
för att avgränsanaturvärdesobjekt
och artpunkterhargjorts i ESRI:s
fältapplikationCollectorpåen läsplatta.Lägesnoggrannheten
för dennaenhetär cirka 10 m.
Fältdatafångsten
görs vanligeni offline-lägeoch synkroniserasefter varje fältdagtill den
molnbaserade
plattformenArcGIS-onlineerhållenav ESRI. Slutligenexporterasfältdataför
slutredigeringi desktop-GIS.Fältpersonalengörsinaredigeringarantingeni ArcGIS-online
eller efter export i desktop-GIS.Den geodatabas
som Callunaanvänderi Collector har de
attribut som specificerasi SIS standard199000.
Trädinventeringenhar använtinmätningsenheten
Zeno20.För teknik och metodse bilaga5.
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GIS-skikt med naturvärdesobjekt,
och trädpunkterfrån inventeringenhar upprättats.Till GISskiktenfinns äventillhörandemetadatabladmed bland annatbeskrivningarav attributdata.
Dessakommerlevereratstill beställaren.
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4

Resultat

4.1

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Det inventeradeområdetbestårav olika typer av naturligt uppkommenskogsom tidigare
hängtsammanmedstoraskogsområden
på De Geermoräneri Kortenslundsom i sin tur har
kort avståndtill skogskläddaDe GeermoränersöderomKyrksjölöten, seden historiskakartan
från 1869i figur 2. När Spångavägen
byggdesuppstoden barriär somfragmenterade
skogsområdettill viss del. Delar av skogenhar ocksåförsvunnitgenombebyggelse.
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Mellan Spångavägen
och Sedumbackeniinventeringsområdets
södradel finns en 40meter
bredremsamed lövskogmed medelåldersekar,asparoch björkar på sluttandeoch tämligen
blockfri mark. Den norradelenav inventeringsområdet
har en helt annankaraktär,med
gammaltallskog,häll- och blockmarker.I anslutningtill Sedumbackens
bebyggelsefinns gles
bostadsnära
tallskog.

Figur 2. Historisk karta över Bromma. Den röda pricken är läget för inventeringsområdet vid Sedumbacken.
Historisk analys visar att skogen hängde samman i större skogsområde på De Geermoräner i Kortenslund och
kring Kyrksjölöten.
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Skyddad natur

PåandrasidanSpångavägen
ligger Kyrksjönsnaturreservatsom skyddatsför sinaDe
Geermoräner,gammalskogoch populationav störrevattensalamander
och värdenknutnatill
Kyrksjölöten.Områdetär ocksåutpekatsom ekologisktsärskiltkänsligt område,ESKO.
Nyligen har två dammaranlagtsi naturreservatet
varaven ligger näraSpångavägen.
Där
reproducerarsignu störrevattensalamander
efter ett återinplanteringsprojekt.
Kyrksjölötens
stränderär lekplatserför vanlig paddasom vandrarfrån övervintringsplatseri De
Geermoränerna
i Kortenslundoch Riksby klack (näraBrommaplan).
4.3

Naturvärdesinventeringens resultat

Vid inventeringenavgränsades
totalt tre naturvärdesobjekt,
varav,en med högt naturvärde
(naturvärdesklass2),en medpåtagligt naturvärde(naturvärdesklass3)och en med visst
naturvärde(naturvärdesklass
4). Sefigur 3 och bilaga 2. I inventeringsområdets
norradel
finns en gammaltallskog.Terrängenvarierarfrån rätt såplan till blockig moränoch hällmark.
Strukturersom gamlaträd, död ved och åldersspridningi trädskiktet,block och hällar bidrar
till att skogenklassatstill högt naturvärde.Dessutomhittadesflera naturvårdsarterknutnatill
Natura2000naturtypenVästlig taiga (9010),varför skogenuppfyller kriterier för att vara
Natura2000naturtyp.Den gränsaråt västertill Spångavägen
och åt österfortsätterskogen
utanförinventeringsområdet.
Fältskiktetbestodi delarav ris i delarav smalbladigtgräsoch
lågörter.
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I södradelenhar skogenen annankaraktäroch dendelenklassadestill naturvärdesklass
4
visst naturvärde.Den omgesåt bådahåll av vägaroch trädenär ungatillmedelålders och
mängdengrövredöd ved är lägre än i norradelen.Medelåldersekaroch stor mängd
blommandebuskarsamtställvis örtrik naturlig flora är elementsom bidrar till naturvärden.
Ekarnaär inte gamlamenhar ekologiskbetydelsesom nästagenerationsekari stadens
eklandskap.Det finns ocksåinslagav andraädellövträd(ej gamlaträd).
Mot Sedumbacken
finns ett störreområdetäckt av kirskkål vilket minskarfältskiktets
naturvärden.Vid gatanSedumbacken
finns ett mindreområdemedtydligt störd mark med
konkurrensstarka
artersom ryssgubbeoch vallört och dennayta avgränsades
inte som
naturvärdesobjekt.
Norr om Sedumbacken
i anslutningtill bebyggelsenfinns en tallskog med äldretallar som
klassadestill naturvärdesklass
3.
I avsnittetekologiskalandskapssamband
nedanuppmärksammas
viktiga ekologiska
funktioner.
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Figur 3. Inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där naturvärdesobjekten och
deras naturvärdesklass framgår, fynd av naturvårdsarter och kartläggning naturvärdesträd och värdeelement
visas.
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Figur 4. Naturvärdesträd och summering av naturvärdespoäng, se metodik i bilaga 5.
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Figur 5. Naturvärdesträd visualiserat på kronbredd och 2 m buffert runt kronan.
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Figur 6. Naturvärdesträd visualiserat på trädart.
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Natuvårdsarter

Vid Callunasinventeringnoteradescirka sexnaturvårdsarter,
se figur 3 och bilaga 3.
Fleraav dem är knutnatill naturskogoch användssom signalarternär Skogsstyrelsen
inventerarnyckelbiotoper.Det är tallticka Phellinuspini (vedsvamppå gamlalevandetallar),
barktickaOxyporuscorticola (vedsvamppå asplågor),stekelbockNecydalismajor (osäker
artbestämning)aspvedgnagare
Ptilinus fuscus(varslarvutvecklingsker i hård aspved)och
reliktbockNothorhinamuricata(vars larvutvecklingsker i solbelystalevandegamlatallar).
Gnagspårav arternahittades.
I fältskiktet påträffadesliljekonvalj Convallaria majalis(enstaka)och blåsippaHepatica
nobilis (väl spridd).Dessaär medpå listan naturvårdsartereftersomde är med i
artskyddsförordningen.
Vitpyrola Pyrola rotundifolia och grönpyrolaPyrola chloranthaväxte
i tallskogenpå flera ställen.De har inte tagits med som naturvårdsartermenär intressantaatt
nämnadå det visar på ett ostörtmarkskikt i barrskog.
Vid utsökfrån Analysportalentillkom inga ytterligarenaturvårdsarteriinventeringsområdet.
Men ett störreantal observationerav vanlig paddaundervandringstidpå vårenfannsfrån
2012 och 2014.Vid utsök av skyddadearterfrån Artdatabankeni ett områdesom är störreän
inventeringsområdet,
framkom att duvhöksrevir finns i gamlaskogari omgivningen.Ingen
boplatsfinns inom inventeringsområdet
men dengamlaskogenär av sådanbiotoptypatt de är
lämpligt habitatför duvhök,så det kan tänkasingå i revir. För vidare upplysningom duvhök
hänvisastill Miljöförvaltningen.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-06-19, Dnr 2017-15385

Följandearter somnoteratsantingenunderCallunasinventeringeller vid utdragfrån
Artdatabanken,är naturvårdsartersom skauppmärksammas
för att de är upptagnapå
artskyddsförordningen
(2007:845):duvhökmed hänvisningtill att det är den är rödlistadi
kategorini närahotadoch är knutentill gammalskogsom är en minskandenaturtyp.Även
vanlig paddaska uppmärksammas
medhänvisningtill artskyddsförordningen
då den liksom
alla groddjurärfridlyst enligt 6 § i hela landet.Det är förbjudetatt inom landetdöda,skada,
fångaeller på annatsättinsamlavilt levandeexemplarav dessa.Det är ocksåförbjudetatt ta
bort eller skadadessaartersägg,rom, larver eller bo. Även blåsippaoch liljekonvalj är med
på artskyddsförordningen
genomatt de är fridlysta i Stockholmslän enligt 8 eller 9 §. Detta
innebäratt maninte får grävaupp eller på annatsättta bort eller skadaexemplarav växterna.
Värdeelement

I inventeringsområdet
registrerades17 naturvärdesträd,
främstgamlatallarmen ocksåaspar
och en ek, sefigur4-6. Attributtabellenvisasnedani tabell 3. Trädenligger främsti
naturvärdesobjekt
1.
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Tabell3. Attributtabell till naturvärdesträden.Id visasocksåpå karta i figur 4-6.
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ID

Inventerare

Tradslag

Stamdiam
(cm)

Hålstadium

Kommentar

Kronform

12 Marlijn Sterenborg

Ek

13 Marlijn Sterenborg

Asp

35 1. ingahål synliga
2. ingångshål<10cm i
26 diameter

5. påtagligtbeskurenkrona

15 Marlijn Sterenborg

Tall

52 1. ingahål synliga

3. normalformatträd

16 Marlijn Sterenborg

Tall

54 1. ingahål synliga

3. normalformatträd

17 Marlijn Sterenborg

Tall

3. normalformatträd

18 Marlijn Sterenborg

Tall

43 1. ingahål synliga
3. ingångshål10-19cm
35 i diameter

19 Marlijn Sterenborg

Asp

32 1. ingahål synliga

bohål hackspett

3. normalformatträd

3. normalformatträd
3. normalformatträd
inte naturvärdesträd,
men grov bark.
Gammalt?

20 Marlijn Sterenborg

Tall

57 1. ingahål synliga

21 Marlijn Sterenborg

Tall

53 1. ingahål synliga

3. normalformatträd
3. normalformatträd

22 Marlijn Sterenborg

Tall

50 1. ingahål synliga

3. normalformatträd

23 Marlijn Sterenborg

Tall

45 1. ingahål synliga

3. normalformatträd
död träd med mycket
småinsekt hål
inte naturvärdesträd,
men grov bark.
Gammalt?

24 Marlijn Sterenborg

Tall

18 1. ingahål synliga

25 Marlijn Sterenborg

Tall

43 1. ingahål synliga

26 Marlijn Sterenborg

Tall

3. normalformatträd

27 Marlijn Sterenborg

Tall

28 Marlijn Sterenborg

Asp

48 1. ingahål synliga
3. ingångshål10-19cm
42 i diameter
2. ingångshål<10cm i
26 diameter
hål nära marken

29 Marlijn Sterenborg

Asp

25 1. ingahål synliga

7. annan

18

7. annan

3. normalformatträd

3. normalformatträd
7. annan
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ID

Krondiam

12

Vitalitet

Jätteträd

Grovt träd

Hålträd

Mulm

Vidkronighet

5 2. klart försämrad(20-50%av kronan vital)

0

0

0

1

0

13

5 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

0

15

10 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

1

16

12 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

1

17

6 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

0

18

7 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

0

19

5 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

1

0

20

7 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

0

21

10 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

1

22

10 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

1

23

7 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

0

24

1 4. dött ståendeträd (inkl. höggstubbe>2m)

0

0

0

0

0

25

6 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

0

26

8 1. frisk (>50%av kronan vital)

0

0

0

0

0

27

6 2. klart försämrad(20-50%av kronan vital)

0

0

1

1

0

28

0 4. dött ståendeträd (inkl. höggstubbe>2m)

0

0

0

0

0

29

0 5. dött liggandeträd

0

0

0

0

0

ID
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Bärande_pollinerare

Rödlistadart

NVart

Artkommentar

Död ved

Solexponering

12

0

0

0

1

1

13

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

17

0

1

0 tallticka

0

0

18

0

1

0 tallticka

0

0

19

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

23

0

1

0 reliktbock

0

1

24

0

0

0

1

1

25

0

0

0

0

0

26

0

0

0 småhål

1

0

27

0

1

0

0

28

0

0

0 3 tallticka
aspvedgnagare
och
stekelbock(osäker
0 artbestämning)

1

0

29

0

0

0 barkticka

1

0
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ID

Faltskikt
naturligt

Gammaltträd

iBromma

Hamlat
träd

Svamp
angrepp

Sav

Sockel

Bo

Övrig faktor

Summa
poäng

12

1

0

0

0

0

0

0

0

4

13

1

0

0

0

0

0

1

0

2

15

1

0

0

0

0

0

0

0

2

16

1

0

0

0

0

0

0

0

2

17

1

0

0

0

1

0

0

0

3

18

1

0

0

0

1

0

1

0

4

19

1

0

0

0

0

0

0

0

2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

1

0

0

0

0

0

0

0

2

22

1

0

0

0

0

0

0

0

2

23

1

0

0

0

0

0

0

0

3

24

1

0

0

0

0

0

0

0

3

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

1

0

0

0

0

0

0

0

2

27

1

0

0

1

1

0

1

0

7

28

1

0

0

0

0

0

0

0

2

29

1

0

0

0

0

0

0

0

2

5

Ekologiska landskapssamband
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Viktiga ekologiskafunktioneri inventeringsområdet
är att tallskogensannoliktingår i
övervintringshabitatför vanlig paddasamtatt skogsområdetpasserasunderpaddornas
vandringtill lekvattenvid Kyrksjölöten.Callunagjordeen fördjupadanalysom
groddjurssamband
iBromma, på uppdragav Exploateringskontoret
2014(Koffman 2014b). I
den analysenmodelleradesfunktionellahemområdenför vanlig padda,dvs områdenmed
lekvatten,sommarhabitatoch övervintringshabitat.Den inventeringsom gjordesi år för att
dokumenteragroddjurensvandringsstråkhar lagtsin på kartanmed hemområden,sefigur 7.
Metod för GIS-analysenbeskrivsi rapporten,seKoffman 2014b.
Alla våragroddjur är fridlysta i Sverigeoch upptagnai artskyddsförordningen.
Två storahot
är habitatförlustoch fragmentering.Groddjurenär vanligtvis beroendeav tre olika habitatför
att kunnafullfölja sin livscykel. Ett för reproduktion,vilket sker i en akvatiskmiljö, ett
födosökshabitatsamtett övervintringshabitat.Detta innebäratt en hel lokal populationkan bli
utplånad,baragenomatt ett av dessahabitatförstörseller fragmenteras(Sterner,2005;
Södertörnsekologerna,
2008).
Varje vår genomförgroddjurenkring Spångavägen
en vandringnedmot Kyrksjön för att para
sig. Det rör sig framförallt om paddor.Groddjurenövervintrarpå den östrasidanav vägeni
den blockrika skogsmarken.Detta innebärattde är tvungnaatt passeraSpångavägen
för att nå
Kyrksjöndär de har sinalekvatten.Mångapaddorblir överkördanär de skapasseravägen.
Dettaär någotsom påverkarpopulationennegativt,och därför behövdesnågonform av
åtgärd.Det finns ett engagemang
i stadsdelenför de lokala groddjurspopulationerna
och
paddödenupprör och berörmånga.Trafikkontorethar 2013 anlagttvå groddjurstunnlarmed
barriärerpå en prioriteradsträckapå Spångavägen,
sefigur 1, vilket har lett till att trafikdöden
20
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där har upphört.Sedumbacken
ligger strax söderom dennasträckaoch det dör mångapaddor
på dennadel av Spångavägenfortfarande,
sefigur 3.
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Den gamlatallskogeningår äveni ekologisktlandskapssamband
för barrskogsmesar,
(se
figur8), vilket framkomi en kartläggningav ekosystemtjänsten
Biologisk mångfaldsom
Callunagjorde2015 på uppdragav Stadsbyggnadskontoret
(Barthelet al. 2015).Analysen
byggerpå den nya biotopkartanfrån 2009,samtuppdateringav sentidaexploatering.
Resultatenfrån analysernakallasekologiskanätverkoch fungerarsom ett prediktionsverktyg,
dvs. kartornamedekologiskanätverkär inte sammasaksom faktiskaförekomsterav
fokusarter.Barrskogssambandet
medfokusartbarrskogsmesar
överlapparocksåmed
duvhökenslivsmiljöer. Duvhökenhäckari gammalbarrskog.Barrskogssambandetger
alltså
ävenindikation om revir för duvhök,vilken finns i Sedumbackens
närhetsomnämntsovan.
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Figur 7. Inventering av groddjur 18-20 april, svartprickad linje är inventeringsområdet. Sedumbackens
inventeringsområde i NVI syns med svart linje. Inventeringen visar att det är många paddor hittades på gatan
Sedumbacken, på Spångavägen och vägen ut från Kortenslund, i anslutning till det område som planeras
bebyggas. Notera det höga antalet trafikdödade paddor på Spångavägen i höjd med det område som planeras att
bebyggas. Längre norrut på Spångavägen finns inga trafikdödade paddor tack vare groddjurstunnlar (se figur 1).
Kartan visar också med röd linje en modellering av hemområden med lekvatten, sommarhabitat och
övervintringsplatser för vanlig padda. Det område som planeras bebyggas ligger inom hemområdet. I
hemområdena syns biotoptyper. För legend till biotopkartan se bilaga 4.
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Figur 8. Kryssrastrerade områden visar större barrs- och blandskogsområden med funktion för barrskogsmesar,
en artgrupp som kräver både storlek och naturskogskvaliteter. Snedställd rastrering visar spridningsstråk och
horisontell rastrering visar stödhabitat, dvs yngre barr/blandskog. Färgskalan gult till mörkblått visar en gradering i
kapacitet att upprätthålla fungerande barrskogsnätverk. Sedumbacken ingåri i aktivtetsområde för
barrskogsmesar –skogsområdet Kortenslund/Kyrksjölöten som har påtaglig kapacitet. Källa: Barthel et.al. 2015.
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Slutsatser

6.1

Diskussion

iBromma

Gamlatallar, solbelysningav tall, blockig morän,död ved och blommandebuskarsamt
hällmarkerär de viktigastefaktorernasom skaparnaturvärdeni inventeringsområdet
och
dessaföreteeleserkaraktäriserar
naturvärdesobjekt
1. Där finns funktionersom
övervintringshabitatoch vandringsstråkförvanlig padda,samtsannoliktocksåför
skogsfåglar.Naturvärdesobjekt1 hängersammanmed skogåt nordöst.Skogsbiotopen
fortsätterocksåpå andrasidangatanSedumbacken
och utgör där bostadsnära
natur.Ett
naturvärdesobjekt
medpåtagligtnaturvärdeavgränsades
där. Högahussöderom
Sedumbacken
kan kommaatt skuggatall med reliktbock i naturvärdesobjekt
3, men det finns
fler tallar med reliktbock i omgivningarna.Det är viktigare att i såliten gradsom möjligt
påverkaskogeni norradelenav inventeringsområdet.
Södradelenav inventeringsområdet
har fåttnaturvärdesklass4, visst naturvärde,eftersom
åldernpå trädenvar ganskalåg. Det finns dock en delekar som i en framtid har en viktig roll
som efterträdaretill äldreekar i Stockholmseklandskap.Blommandebuskaroch delarmed
örtrik flora är ocksåvärt att uppmärksamma
i objektet.
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6.2

Rekommendationer

Naturvärdesobjekt1 bör i såstoromfattning som möjligt planläggassomNatur och undantas
bebyggelse,med anledningav höganaturvärdenknutnatill skog,samtför att det är troligt att
det finns övervintringshabitatför vanlig paddaoch är en vandringsvägför vanlig padda.
Koncentrerabebyggelsenhuvudsakligentill den smalaskogsremsasom ligger mellan
befintlig bebyggelseSedumbacken
och Spångavägen
och skjut den sålångt åt sydöstsom
möjligt, samtnäraSpångavägen.
Syftet är att sparastor del av norradelenmedgammal
tallskog,hällar och blockmark.Ikartan i figur 3 synsytor medblockig mark ochberg idagen
inom naturvärdesobjekt
1. De två norraytorna är viktigast att bevaramedblock respektive
bergi dagenkantadav gamlatallar. Hällmarkenmot gatanSedumbacken
ligger i anslutning
till gataoch bebyggelseoch ärinte lika angelägenatt bevarasomde andratvå avgränsade
värdeelementen.
I fortsattplanarbetebör manstuderahur huskan placerassåatt så
naturvärdesträd
kan bevarasi såhög grad som möjligt.

Bevarasstoradelar avskogeni naturvärdesobjekt
1 såbevarasocksåblåsippai området.
Blåsippaär fridlyst menvanlig i Stockholm,vilket gör att en genomtänktutformning av
detaljplanenkan genomförasutan att påverkablåsippansbevarandestatus.
Det
sammagäller
vanlig padda.Blåsippaförekommerinom naturvärdesobjekt
1 i ett störreområde(30x10m)
samti spriddaförekomster.I naturvärdesobjekt
2 finns det i fläckar medblåsippapå några
ställen.Störredelenav markeni naturvärdesobjekt
1 bör säkerställssomNaturinom
detaljplanensåatt den fortsätteratt varanaturoch inte kan bebyggas.En skötselplantasfram
för naturområdetmeden skötselsomsäkerställeratt blåsippakan fortsättaförekommainom
detaljplaneområdet.
I skötselplanenskafinnas meduppföljning av slitagesamtåtgärderför att
undvika och minskaslitagepå markermed blåsippa.När markensom skaexploaterasomförs
från naturtill bebyggdmark kan medfördel blåsippeplantorflyttas till det områdesomska
sparasoch planteraspå lämpligaställen.
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Vid utformningav hus,gator,trottoarkanter,stödmuraretc bör man ha paddornas
vandringsvägi åtanke.Det kan vara lämpligt att ordnabebyggelsensåatt denutgör en barriär
mot Spångavägen
och groddjurenledstill naturstråketnorr om dennya bebyggelsen.
Eftersomdetaljplanentar livsmiljöer för groddjuri anspråkär det motiveratatt detaljplaneni
samarbetemed de andradetaljplanernai Bromma,bekostaren förlängningav anläggningen
med groddjurstunnlarpå Spångavägensom
kompensationsåtgärd.
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På sammasättkan vedenfrån avverkadeträd av naturligt förekommandeträdslagi Sverige
tastill vara och läggasi det områdesom skasparas.Om det blir för mycketdöd ved för att
läggai områdetkan den antagligenmedfördel placerasi Kyrksjölötensnaturreservat.
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard)
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattandemetodbeskrivning för SIS standard SS
199000:2014”Naturvärdesinventering avseendebiologisk mångfald (NVI) –
genomförande,naturvärdesbedömning och redovisning” 3.
Det huvudsakligasyftet med en NVI är att beskrivaoch värderanaturområdenav betydelse
för biologisk mångfaldi ett avgränsatområde.NVI resulterari avgränsningav områden,
naturvärdesklassning,
objektbeskrivningar,artlista mednaturvårdsartersamten övergripande
rapport.Naturvärdesbedömning
görs utifrån bedömningsgrunderna
biotop och arter.
Bedömningsgrund

biotop

Bedömningsgrunden
omfattartvå aspekter:biotopkvalitetochsällsynthet/hot.En
helhetsbedömning
av biotopvärdetgörs utifrån bedömningarav bådaaspekterna.
Biotopvärdetbedömspå en fyrgradig skala(obetydligt,visst, påtagligtoch högt).
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen,t.ex. gradav naturlighet(påverkan),
ekologiskaprocesser,strukturer,element,naturgivnaförutsättningaretc.
Sällsyntabiotoperavserbiotopersom är mindrevanliga inom ett visst geografisktområde.
Bedömningsgrund

arter
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Bedömningsgrunden
omfattartvå aspekter:naturvårdsarteroch artrikedom.Artvärdetbedöms
på en fyrgradig skala(obetydligt,visst, påtagligtoch högt).
Naturvårdsarterindikeraratt ett områdehar naturvärde,att områdethar förutsättningaratt
vara artrikt eller att naturvårdsarten
i sig själv är av särskildbetydelseför biologisk mångfald.
Naturvårdsarterär ett samlingsbegrepp
för bl.a. skyddadearterenligt artskyddsförordningen,
rödlistadearter,typiskaarter(Natura2000) och signalarter(ex. framtagnaartlistor från
Skogsstyrelsen
och Jordbruksverket).Bedömningenför naturvårdsarterskagrundasig på
faktiskafynd av arterfrån inventeringen,Artportaleneller annatkunskapsunderlag
och värdet
bedömsutifrån bådeantaletolika naturvårdsarter,arternaslivskraft och hur godaindikatorer
de är för naturvärde.
Artrikedom skabedömasutifrån artantaleller artdiversitetoch är en viktig bedömningsgrund
framförallt i naturtyperdär kunskapenom naturvårdsarterär bristfällig.
Naturvärdesklasser

En samladbedömningav det inventeradeobjektetsnaturvärdesklass
görs utifrån utfallet för
bedömningsgrundernabiotop
och arter.I standardenfinns en matrissom ger inventeraren
vägledningtill vilken klasssom skasättasutifrån områdetsbiotopvärdeoch artvärde.Om
inventerareninte kan ge ett säkertresultatför naturvärdesklass
skadet angesatt bedömningen
är preliminär.
Objekt mednaturvärdesklass
utgör naturvärdesobjekt.
I standardenfinnsföljande
naturvärdesklasser:

3

•

högsta naturvärdenaturvärdesklass

•

högt naturvärdenaturvärdesklass

•

påtagligt naturvärdenaturvärdesklass
mångfald

Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.
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1 –störst positiv betydelse för biologisk mångfald
2 –stor positiv betydelse för biologisk mångfald
3 –påtaglig positiv betydelse för biologisk
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visst naturvärdenaturvärdesklass 4 –viss positiv betydelse för biologisk mångfald
(Naturvärdesklass4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande)

Landskapsobjektkompletterarnaturvärdesobjekt
och innebäratt naturvärdeav
landskapsekologisk
karaktärska redovisassom geografiskaområden.Dessakan avgränsas
när landskapetsbetydelseför biologisk mångfalduppenbartär störreeller av annankaraktär
än de ingåendenaturvärdesobjektens
betydelse.
Lågt naturvärdeär de områdensom inte uppfyller kriteriet för att utgöranaturvärdesobjekt
och dessamärksinte ut på kartor. Områdenaskaraktärskadock beskrivasi rapporten
tillsammansmed denallmännabeskrivningenav helainventeringsområdets
natur.
Övrigt områdekallas denyta som ingår i inventeringsområdet
mensominte avgränsassom
naturvärdesobjekt.
Områdetkandå antingenutgörasavlågt naturvärde(se ovan)eller av
naturvärdemen att objektetärmindre än den minstakarteringsenhetenibeställd
detaljeringsgrad(senedan).
Nivå och detaljeringsgrad

En NVI kan beställasoch utföraspå olika nivåeroch med olika detaljeringsgrad.Det finns
delsförstudienivå(där fältinventeringinte ingår) och delsfältnivå (där bådeförstudiearbete
och fältinventeringingår).
Vid NVI på förstudienivåidentifierasnaturvärdesobjekt
utifrån studierav kartor och
flygbilder samttillgängligt kunskapsunderlag.
Vid dennanivåär det tillåtet att låta bli att
klassaområdenatill naturvärdesklass,
det räckeratt ange”potentiellt naturvärde”.
Naturvärdesbedömning
på förstudienivåhar alltid statusenpreliminärbedömning.
Vid NVI på fältnivå identifierasområdenmednaturvärdesklass
1, 2 och 3 och kan görasmed
olika detaljeringsgrad(se tabell 1 nedan).Identifiering av naturvärdesobjekt
med
naturvärdesklass
4 är ett tillägg (se nedan)och ingår inte i ordinarieNVI på fältnivå.
Tabell 1.Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå medolika detaljeringsgrader.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt

Fält –översikt

En yta av >1 haalternativtettlinjeformat
bredd på >2 meter.

Fält –medel

En yta av >0,1 haalternativtettlinjeformat
bredd på >0,5meter.

Fält –detalj

En yta av >10 m alternativtettlinjeformat objekt med en längd på >10 meter och en
bredd på >0,5meter.

objekt med en längd på >100 meteroch en
objekt med en längd på >50 meter och en
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2

Tillägg

NVI på förstudienivåoch NVI på fältnivå kan kompletterasmedett eller flera av
nedanstående
tillägg. Dessatillägg kan avsehela eller delarav inventeringsområdet.
Naturvärdesklass 4

Tillägget Naturvärdesklass4 innebäratt ävennaturvärdesobjekt
av dennaklassavgränsas.
Tillägget kan göraspå bådeförstudie-och fältnivå.
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Generellt biotopskydd

Tillägget Generelltbiotopskyddinnebäratt alla områdensom omfattasav det generella
biotopskyddetenligt miljöbalken 7 kap 11§ ochförordningenom områdesskyddska
identifierasoch kartläggas,oavsettstorlek.
Värdeelement

Tillägget Värdeelementinnebäratt elementsom är särskiltviktiga för inventeringsområdets
naturvärdeskaeftersökas,kartläggasoch redovisas.Dettaför att det skavara möjligt att
kunnasevar värdeelementen
i områdetförekommer,oavsettom de ligger inom ett
naturvärdesobjekt
eller inte. Tilläggetska görasi fält.
Kartering av Natura 2000-naturtyp

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtypinnebäratt eventuellaNatura2000-naturtyper
inom inventeringsområdet
skaidentifierasochavgränsas,samtatt dessstatusskabedömas.
Dettagörsenligt Naturvårdsverkets
manualerför inventeringav olika Natura2000naturtyper.Tilläggetska görasi fält.
Detaljerad redovisning av artförekomst

Tillägget Detaljeradredovisningav artförekomstinnebäratt förekomsterav naturvårdsarter
skaredovisaspå karta eller medkoordinatermed en noggrannhetpå 10–25meter(beroende
på satellitmottagning).Tilläggetinnebärinte att arternaeftersöksnoggrannare,menatt varje
påträffadförekomstredovisasmed störrenoggrannhet.Tilläggetska görasi fält.
Fördjupad artinventering

Tillägget Fördjupadartinventeringinnebäratt specifikaartereller artgrupperinventeras.
Metodik och tidpunkt anpassas
efter de arter/artgruppersom eftersökssamtefter syftet med
naturvärdesinventeringen.
Inventeringenskautförasunderden säsongdå arten/artgruppen
är
möjlig att identifieraoch lämplig att inventera.Tilläggetska görasi fält.
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Genomförande

Standardenbeskriverhur en NVI skagenomförasmedavseendepå förarbete,utförandesamt
vad en rapportoch redovisningmåsteinnehålla.Där finns ävenanvisningarför hur ett
naturvärdesobjekt
skaavgränsas,det vill sägavad som får ingå i sammanaturvärdesobjekt.
I standardenfinns definitioneroch beskrivningarav naturtypsindelning.I den tekniska
rapportenfinns ävenen vägledningvid naturvärdesbedömning
för varje naturtyp.
Fynd av naturvårdsarterskaregistrerasi Artportaleneller motsvarandenationelldatabasför
artobservationeri sambandmed redovisningen.
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Bilaga 2 – Objektförteckning
Naturvärdesobjekt

NVI

nr 1

Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

Klass 1 Högt
naturvärde

Skog och träd

Tallskog

Påtagligt biotopvärde

Påtagligt
artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Gamla tallar, död ved av björk och en del asp, stora block som
antagligen är övervintringshabitat för paddor. Flera naturvårdsarter.
Varierad skog i ålder på träden och gott om gamla tallar. Tall med
bohål av hackspett. Natura habitat: Västlig taiga. Skogen hänger
ekologiskt samman med detstora naturskogsområdet i De Geer
morän, norr om Kortenslundskoloniområde. En mindre väg skiljer
tallskogen från detta skogsområde.

Tallticka tre tallar, Reliktbock en tall,
Barkticka en asplåga, Äldre gnag av
aspvedgnagare och kanske stekelbock i
asphögstubbe, Blåsippa allmän i del av
objektet. Enstaka liljekonvalj (liljekonvalj har
inte använts i naturvärdesbedömningen
men nämns då den är med på
artskyddsförordningen).
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Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Hällmark, storblockig sluttning och plan moränmark med enstaka
block. Gammal skog med tall, asp och björk. Naturlig
åldersfördelning på tallskogen. Allmänt med gamla
tallöverståndare, tall medelålders och föryngring av tall.
Medelålders asp och björkutgör lövträdsinslag. Det finns några
asplågor och några högstubbar med vedsvampar (fnösketicka,
barkticka) och det bedöms finnas allmänt med död ved. Enstaka
krattek på hällmark. Rönn, en på hällmark. Fältskikt utgörs av
blåbär och lingon i stor del av objektet. Längs vägen, särskilt i
västra delen är fältsiktet av lågörtstyp med vitsippa, blåsippa,
grönpyrola, vitpyrola, gökärtoch flera arter av gräs. Det finns
bestånd med blåsippa som hade vita kronblad. Det finns en häll
med typiskt lavtäcke och mossor.

Västlig taiga, 9010.

Bild Tall i storblockig morän i väster

Tall på plan mark i öster. Spångavägen.
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Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,57

Inventerare Anna Koffman
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nr 2

Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

Klass 2 Visst
naturvärde

Skog och träd

Obestämd ekskog

Visst biotopvärde

Obetydligt
artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Ekbiotop, klena relativt ung ekar i skogsbacke med inblandning
av asp. Gamla ekar och aspar saknas och död ved finns
sparsamt. Inslaget av blommande buskar och ställvis örtrikt
fältskikt bidrar till naturvärden. Ringa förekomster av
naturvårdsarter.

Blåsippa spridd. Flera fläckar med några
plantor.
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Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Gles skogsbacke på jämn moränmark. Klena ekar som inte
bedöms vara särskilt gamla, dominerar. Inslag av ungmedelålders asp, björk. Gamla ekar saknas. Död ved av främst
asp och björk finns sparsamt. Stora delar har buskar; slån,
måbär, rosbuskar, hassel unga buketter. Fältskikt med vårflora;
vitsippa, blåsippa, majsmörblomma, vårfryle. Det finns partier
med örtrik flora; backlök, skogsviol, blåsippa, vitsippa,
johannesört, kråkvicker. I sluttningen mot Sedumbacken finns
större område med den konkurrensstarka arten kirskål.

Nej

Bild Medelålders asp och björk.

Medelålders ek, buskar.
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Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,43

Inventerare
Anna Koffman
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nr 3

Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

Klass 2 Påtagligt
naturvärde

Skog och träd

Tallskog

Visst biotopvärde

Visst artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Gamla tallar i naturligt fältskikt. Gles skog. En tall med
Reliktbockgnag. Gles skog.

Gnag av reliktbock på en tall.

Beskrivning
Skogsbacke med tall i anslutning till bebyggelse. Söderläge.
Allmänt med tallar > 150 år, även 100 åriga träd. Klen ek med
döda grenar. Björk, asp, ek som ärung. En del block. Blåbär,
lingon. Enstaka med död ved.

Natura 2000-naturtyp
Nej
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,11

Inventerare
Anna Koffman
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Bild Tallbiotop nära bebyggelse.

Tall med gnag av reliktbock

Bilaga 3 – Naturvårdsarter
Naturvårdsartersom hittats i inventeringsområdet
redovisasi tabell 1 nedan.Dessutomtas
duvhök,(rödlistadnärahotadupp). Den är inte hittad i inventeringsområdet
menrevir finns i
omgivandeskogaroch äldre skogi inventeringsområdet
bör bidra till reviret.
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Information

Källa

Kommentar

Vanlig padda (Bufo
bufo) är fridlyst enligt 6
§ i hela landet.
Undantag (11 §):

Callunas
inventering 2018

Många paddor
hittades på
omkringliggande
vägar, vilket tyder
på att de kan ha
vandrat ut från
övervintringshabit
at i blockig morän
i objekt 1.

Blåsippa är ganska
vanlig i frodiga löv- och
barrskogar. Arten är
kalkgynnad. Blåsippa
är en skoglig signalart
och fridlyst
i större delen av
Sverige. Blåsippa
(Hepatica nobilis) är
fridlyst dels enligt 8 § i
bl.a. Stockholms län ,
dels enligt 9 § i hela
landet.

Callunas
inventering 2018

Spridd i objekt 1,
2. Fanns även vit
blåsippa.

Liljekonvalj
(Convallaria majalis) är
fridlyst enligt 9 § i bl.a.
Stockholms.

Callunas
inventering 2018 Enstaka i objket 1.

I takt som grova aspar
blir mer allt ovanligare
blir aspvedgnagaren
mer sällsynt.
Aspvedgnagarens
larvutveckling sker i
hårda barkfallna
stamdelar av asp, på
högstubbar eller
torrträd.

Callunas
inventering 2018

Reliktbock är sällsynt
och lever i innerbarken
på solbelysta, levande
tallar. Taiga (9010)

Callunas
inventering 2018

Grod- och kräldjur

Vanlig padda
Bufo bufo

6§

Kärlväxter

Blåsippa
Hepatica nobilis

8 §,
9§

x

Liljekonvalj
Convallaria majalis

9§

Skalbaggar
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Aspvedgnagare
Ptilinus fuscus

Reliktbock
Nothorhina muricata

x

Nära
hotad
(NT)

Stekelbock
Necydalis major

Nära
hotad
(NT)

x

Nära
hotad
(NT)

x

x

Äldre gnag i en
asptorraka i
objekt 1.

Taiga (9010)

Gnag i solbelyst
tall i hällmark i
objekt 1
Osäker
bestämning, gnag
Callunas
i asptorraka i
inventering 2018
objekt 1.

Taiga (9010)

Callunas
inventering 2018

Mycket rikligt på
en asplåga i
objekt 1.

Tallticka visar på
skyddsvärda
tallbestånd med höga
naturvärden. Där den
växer förekommer ofta
flera andra ovanliga
och rödlistade arter.
Taiga (9010)

Callunas
inventering 2018

Tre talltickor i
objekt 1.

x

Svampar
Barkticka
Oxyporus corticola

Tallticka
Phellinus pini
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x

Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

x

x

x
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Bi l aga 4. Tecken förkl ari n g ti l l bi otoper i staden s
bi otopkarta, som syn s på fi gu r 7.
Stockholmsstadsbiotoper
Bilagor

F

Teckenförklaring till uppdaterad biotopkarta

BIOTOPER
AAA
A A A SKOG
A
AAA
A A A Hällmarksbarrskog
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Bilaga 5 Inventering och inmätning av naturvärdesträd
Metod för inventering av naturvärdesträd
Särskilti urbanmiljö har i princip alla uppväxtaträd ett bevarandevärde.
De skapar
stadsgrönska
och erbjuderflera reglerandeekosystemtjänster
som temperaturreglering,
bullerdämpning,flödesutjämning,samtkulturella ekosystemtjänster
(upplevelsevärden,
identitetsskapare
i omgivningen).Trädenutgör ocksåden stödjandeekosystemtjänsten
biologisk mångfaldoch dessutomkan flera träd ha kulturmiljövärden.Inventeringav
naturvärdesträd
avserdock endastvärdenför biologisk mångfald.SIS standardför NVI SS
199000:2014hanterar
inventeringav s.k. värdeelement,vilket definierassom elementav
positiv betydelseför biologisk mångfald. Träd medsärskildbetydelseför biologisk mångfald
är värdeelement.SIS standardfrån 2014 angerdock inga kriterier eller metodför identifiering
av naturvärdesträd.
Därför har Callunatagit fram en metodsom nästanhelt baseraspå
referenserfrån redanframtagnainventeringsmetoder
samtbefintliga definitionerav
ekologiskafaktorer.De flesta kriteriernaföljer anvisningari Naturvårdsverkets
manualför
inventeringav skyddsvärdaträd i kulturlandskapet(Naturvårdsverket2009)och
Skogsstyrelsens
handbokför nyckelbiotopsinventering
(Skogsstyrelsen
2013).Andra
referensersom granskatsoch använtsär Standardför trädinventeringi urban miljö Östberg,
J. 2015 och SS990000:2014- Trädvård–Termer och definitioner.
Inventeringsmetoden
är framtagenför att fungerasåväli kulturlandskapet,stadslandskapet
som i skogen.Med en inventeringsom utförs enligt Callunasmetodbeskrivningsåär det
möjligt för en användare(granskare,beställare,markägareetc) att på ett enkelt sättför varje
enskilt träd i inventeringsresultatet
förstå varför just det trädetansesvaraett naturvärdesträd.
Användarenfår ocksåen indikation på gradav naturvärde.
Metodenär en relativt snabbinventeringsmetodanpassadför inventeringav naturvärdesträd
i
urbanmiljö, skog eller kulturlandskap.
Grundläggandeuppgiftersom noterasför alla inventeradenaturvärdesträd
är:
inventerare, datum, trädslag, hålstadium, stamdiameter och krondiameter och vitalitet,
solexponering(se tabellen nedan). (Grundläggandeuppgifterhar markeratsmedgrå rubrik i
tabellenmedekologiskafaktorer.)Ett fält finns ocksåför att noteraeventuellabehovav
skötselåtgärder.
Dessutombedömsett ganskastort antalekologiskafaktorersom användsför att identifiera
om trädetär ett naturvärdesträd,
se tabellennedan.(Blå rubrik i tabellenmed ekologiska
faktorerangerde fält som kan fyllas igenom att sökaut information från de grundläggande
uppgifterna,grå rubrikfärg. Grön rubrik i tabellenangeratt inventerarenmåstebedöma
parameterni fält.) I enkelt utförandeav metodensåär möjliga poängbara1 eller 0. För att
vara naturvärdesträd
måsteminst en faktor få poäng1. Vissa faktorer är ”stödfaktorer”vilka
innebäratt de barafår bedömasom en annanekologiskfaktor som inte är stödfaktor,är
uppfylld. För att ge indikation på grad av naturvärdegörssummeringav poängför de
ekologiskafaktorernasom erhållits.Metodenkan utförasi ett mer komplext utförandedär
möjliga poängför vissaav de ekologiskafaktorernainte baraär 0 eller 1 utan en skala
beroendepå ”styrkan i kvalitetenav den ekologiskafaktorn”. Nedanbeskrivnametodgäller
för enkeltutförande(poäng0 eller 1).
Resultatenav summeringenkan bearbetasvidareför att definieraolika naturvärdesklasser
för
trädet.Instruktionerför dettaär inte medi den här metodbeskrivningen.
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Urval från inventeringsresultat visar träd som uppfyller kriterier i Naturvårdsverkets
inventeringsmetod ”Skyddsvärda träd”

Metodenbenämns”inventering av naturvärdesträd”.Begreppetnaturvärdesträd
används
medvetetsom bredaresamlingsnamnpå träd med naturvärde.Metodenfångarin fler träd än
Inventeringav skyddsvärdaträd i kulturlandskapet(Naturvårdsverket2009).
Fråninventeringsresultaten
kan enkelt urval görasför att identifieraträd som uppfyller
kriteriernai Naturvårdsverkets
metod.Nedanciteraskriteriernaför Naturvårdsverkets
två
klasser(Särskiltskyddsvärtoch övrigt skyddsvärtträd).
Med särskilt skyddsvärdaträd avsesföljande enligt Åtgärdsprogramför särskilt
skyddsvärdaträd i kulturlandskapet:
• Jätteträd; träd 1 meteri diameterpå det smalastestället upp till brösthöjd(brösthöjd=1,3
m över marken)
• Mycketgamlaträd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslagäldre än 140 år.
• Grova hålträd; träd 0,4 meterpå det smalastestället upp till brösthöjdmedutvecklad
håligheti stam(eller gren)
Observeraatt ävendött träd som dessakriterier är särskiltskyddsvärdaträd.
Övriga skyddsvärdaträd (vilka inte uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda)utgörs
av:
• Döda stående/liggande
träd 0,4 meterpå det smalastestället upp till brösthöjdalt. från
stambas.(För liggandeavbrutnastammargäller 0,4 metervid brottställe.)
Döda liggandeträd skaej registrerasom vedenär så murkenatt man vid mätställeutan
ansträngningkan trycka in hela bladet på en morakniv(=10 cm).
• Hamladeträd
Vidare kan ävenefterträdaretill jätteträd(ävenkallat blivandejätteträd)väljasut från
inventeringsresultatet.
Länsstyrelserna
(ex referensVästraGötaland,Inventeringav
Skyddsvärdaträd 2006:61)använderatt efterträdareskafinnas inom 500m från ett jätteträd.
Efterträdareär 50-99cm i diameter(Personligkommunikation2018-05-07Karin Sandberg
angåenderevideradmanualinventeringsärskiltskyddsvärdaträd)
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Grundläggandeinventeringsuppgifteroch de ekologiskafaktorerna- Attributfält som
registreras,i fält, i appenCollectoreller ZenoConnect:
ID

INVENTERARE

TRADSLAG

STAMDIAMETER

id-nummer

Namn
fältinventerare

Trädart.
svensktnamn.
Arthanteringenär enkeloch underarter
särskiljsinte. Exempelvishanteras
skogslindoch parklindsom ”lind”.

Avserbrösthöjdsdiameter.
I omkretseninräknasinte svulsterpå stammen.Om
svulsterfinns i brösthöjdmätsträdet på smalaste
stället under brösthöjd.
Brösthöjdsdiametermätsantingendirekt med hjälp
avklaveeller som omkretsmätt med måttbandoch
därefter delat med talet pi.
Angesi helacentimeter.Ståendeträd mätspå
smalasteställe,där det är en stam,upp till 1,3 meter
(=brösthöjd)över marknivåvinkelrätt mot stammen
(figur 2). Liggandeträd mätspå smalasteställe upp till
1,3 meter från stambas.Om mäthöjd avvikerfrån 1,3
meter angesdetta underkommentar.
(sefigur 2 i referensennedan).Liggandeträd mäts
på smalasteställe upp till 1,3 meter från stambas.
Är det flera stammarfrån en stambassåskadet
mätaspå den högstahöjd med smalastestället där
det fortfarandeär en stam.
Referens:Naturvårdsverket2009.Inventeringav
skyddsvärdaträd i kulturlandskapet16 Version1:0:
2009-04-06ochutkast2017-10-06
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STAMOMKRETS

HALSTADIUM

KOMMENTAR

SeSTAMDIAMETER.
Här kan inventerare
som vill använda
omkretsistället för
stamdiameter
användadetta fält.
Användstillsammans
med måttband.

Hålstadiumär hämtadfrån Naturvårdsverkets
metod
Inventeringav skyddsvärdaträd i kulturlandskapet
(2009).Med hål avsesingångshåltill håligheti ved.
Skadori bark som vallatsöver, grundahackspetthack,
fläkskadoreller grenbrott räknasinte som hål.
Hålighetermellanrot och mark(t.ex. träd på socklar)
räknasendastom det finns håligheti veden.Vid
bedömningangesvärdeenligt hålklassindelning.
Lägsta
värdeför att hål skaregistrerasär en håldiameterpå 3
cm. Endastett värdeangesoch klassningengörsutifrån
det störstaingångshålet.Om trädet har fler än ett
ingångshålkan detta noterasi fältet ”KOMMENTAR”
1. Ingahål synliga
2. Ingångshål< 10 cm i diameter
3. Ingångshål10-19cm i diameter
4. Ingångshål20-29cm i diameter
5. Ingångshål 30 cm i diameter

Kommentarersom kan vara
relevantaför bedömningen
antecknasi detta
kommentarsfält.

INMATNING_KOMME
NTAR
Här angesom man
behövt ändra
inmätningspunkteni
fält p.g.a.dåligGPSkontakt eller liknande.

Trädenmåstevaragrövreän 40 cm i
brösthöjdsdiamter,förutom bukettbildandesälgsom
kan ha klenaredimensionmed minst en stam³20 cm i
brösthöjd(referensCalluna).
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Referens:Naturvårdsverket2009.Inventeringav
skyddsvärdaträd i kulturlandskapet16 Version1:0 :
2009-04-06

KRONFORM

DATUM

KRONDIAMETER

VITALITET

Kronformenklassasefter följande
kategorier:

Datum
inventering

Krondiameterär antingen
stegatoch skattati antal meter
i fält eller mätt i högupplöst
ortofoto om trädet hadesolitär
krona.Trädi slutet krontakdär
kronor växerin i varandrahar
sämreskattning.Mäts på
bredastestället.Motivet är att
mätningpå bredastestället för
ojämnakronor bättre ger
möjlighetatt jobba vidaremed
naturhänsynvid ev. påverkan
från exploateringmm.

Levandeträd klassasenligt:
Referens:NaturvårdsverketInventeringav
skyddsvärdaträd i kulturlandskapetVersion
2017-10-06utkastrevideradmanual.

1. Spärrgrenig(står i övervägande
öppenmiljö)
2. Spärrgrenighistoriamen nu krona
påverkadav igenväxning
3. Normalformatträd
4. Högt ansattkrona
5. Påtagligtbeskurenkrona(trädvård
arboristereller dylikt)
6. Kronakapad,toppkapning,
högstubbe
7. Hamlatträd (sebeskrivningi fältet
HAMLAT_TRAD.)
8. Annan(beskrivunder kommentar)

Referens:Calluna.

För levandeträd uppskattasträdstatusefter
hur stor andelav kronansom är vital (=har
skottbildning)i en tänkt optimal kronaför
den specifikaträdarten.Vid bedömningska
hänsyninte tas för avbrutnagrenarutan
endastdödagrenar.
Troligen kommer skala med klasser i Naturvärdsverkets manual.
Nedan visas skalan från manual fr. 2009 som Naturvårdsverket beslutat
att revidera och som inte används längre. Används inte i Callunas
metod.
1. Friskt (> 50 % av kronan vital)
2. Klart försämrad (20-50 % av kronan vital)
3. Låg vitalitet (<20 % av kronan vital)

Kategori1, 3 & 4 är hämtat från
Naturvårdsverket(2009).Resterande
kategorierhar Callunatagit fram
beskrivningav.
Referens:Naturvårdsverket2009.
Inventeringav skyddsvärdaträd i
kulturlandskapet16 Version1:0:
2009-04-06
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Döda träd klassasenligt:
4. Dött stående träd (inkl. högstubbar 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).

Naturvärdesinventering

JATTETRAD

Värde1 om trädets
brösthöjdsdiameterär
³100 cm. Dåuppfylls
kriterier för att vara
jätteträd enligt
Naturvårdsverkets
metod
för inventeringav
skyddsvärdaträd i
kulturlandskapet(2009).
Värde0 om kriteriet inte
uppfylls.
Referens:
Naturvårdsverket2009.
Inventeringav
skyddsvärdaträd i
kulturlandskapet16
Version1:0: 2009-04-06

Sedumbacken i Bromma

GROVT_TRAD

Värde1 gesom trädet är ett grovt träd.
OBSGROVT_TRAD
får inte poängför träd som ocksåfått
poängsom JATTETRAD.
•

Grovaträd. Trädetsgrovlekär viktig, men är inte
alltid enbartavgörandeför att det skallbetecknas
som ett naturvärdesträd.Ofta är det
kombinationenmed andrakänneteckensom
stärkerbedömningen.När ett enskiltträd räknas
som särskiltgrovt beror på trädslaget.
Riktlinjerför vad som är särskiltgrovaträd. Avser
diameteri brösthöjd.
Tall och gran Södra Sverige70 cm
Norra Sverige50 cm
Triviallöv förutom sälg och rönn.
Södra Sverige50 cm
Sälg
Södra Sverige40 cm
Norra Sverige 40 cm
Rönn
Södra Sverige30 cm
Norra Sverige 25 cm
Ädellöv minst 60 cm.
Hassel15 cm.

Norra Sverige 40 cm

Referens:Skogsstyrelsen
arbetmaterial2018-05-08:
Målbild för hänsyntill levandeträd och buskarmed
naturvärdenoch Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventerings
manual2013.
Skogsstyrelsens
definition av grovt träd i
nyckelbiotopsinventeringsmanualen
från 2013och
målbildsdokumentetskiljersignågot från varandrase
nedan.Callunahar plockatfrån de två referenser.I
målbildsdokumentetär gränsenför övrigatrivialträd 30
cm vilkai mångainventeringarkommermedför att
väldigtmångaträd blir grovaträd. I målbildsdokumentet
var defintionenpå grovt träd av ädellövträdenmer
passandeän i nyckelbiotopshandboken.
Nedanangesde
två källornaför den som vill jämföramot Callunasmetod.
Målbildsdokumentet2018-05-08
Riktlinjerför vad somär särskiltgrovaträd. Avser
diameteri brösthöjd.
Tall och gran SödraSverige70 cm
Björk
Södra Sverige 50 cm
Asp
Södra Sverige 40 cm
Övrigt triviallöv minst 30 cm.

Norra Sverige50 cm
Norra Sverige 40 cm
Norra Sverige 30 cm
Ädellöv minst 60 cm.

Hassel15 cm.
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nyceklbiotopsinventeringsmanualen
från 2013.
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HALTRAD

MULM

Värde1 är grovt
hålträd.Trädetanses
varagrovt hålträd om
det är minst 40 cm i
diameterpå smalaste
stället och om trädet
bedömtsvarai något
hålträdsstadium.
Klenareträd får inte
värde1 ävenom de har
hål. Resultatfrån
attributfält
HALSTADIUM
används.
Värde0 om kriteriet
inte uppfylls.
Sammakriterie för att
varagrovt hålträd som i
Naturvårdsverkets
metod för inventering
av skyddsvärdaträd i
kulturlandskapet
(2009).

Trädmed synligmulm
får värde1. Värde0
om kriteriet inte
uppfylls

Referens:
Naturvårdsverket2009.
Inventeringav
skyddsvärdaträd i
kulturlandskapet16
Version1:0: 2009-04-06

Naturvårdsverkets
manualskyddsvärda
träd innehållerskala
skattningmulmvolym.
Callunahar valt att
hållametodenenkel
och skattat inte
volym.
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VIDKRONIGT_TRAD

BARANDE_POLLINERARE

Trädetfår värde1 om
krondiameterär minst 18 m
för ädellövträd,12 meter för
triviallövträdoch 10 meter
för barrträd.
Värde0 om kriteriet inte
uppfylls.

Trädoch buskarsom ger frukt och
bär är bärandeträd, såsomen,
rönn, oxel,hagtorn,olvon,bok,
avenbok,ek, hassel,apel,körsbär
eller träd som på annat sätt är
särskiltviktigt för pollinering.För
det senareär sälgaktuell.
Referens:skogskunskap.se.

RODLISTAD_ART
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Trädetfår värde1 om det finns
minst en rödlistadart som har
trädet som livsmiljö.Det är
vanligenvedsvampar,insekter,
lavarmen kan ocksåvara
rödlistadefåglarmed
dokumenteradhäckning.Värde1
gesävenför trädartenaskoch
Att träd med stora kronor är
alm om det är vitala gamlaträd
värdefullanämnsi många
För att få poängför detta attribut som inte drabbatsav epidemisk
referenser.Exempelvisfrån
måsteträdet räknassom grovt
sjukdom,och är över 40 cm i
Skogsstyrelsen
och
träd. Undantagär sälgsom kan
brösthöjdsdiameter.Motivet är
Naturvårdsverket,(2009)
varaklenareän 40 cm om det rör att vitala träd kan hysagener
nämnervidkronigtträd som sigom bukettbildandeäldre träd som är resistentamot
viktig aspektför naturvärde, med minst en stam ³20 cm i
sjukdomenalmsjuka,
men det finns ingenexakt
askskottssjuka.
Värde0 om
brösthöjd(sälghar kortlivade
definition. I manualför
stammaroch producerarnaturligt kriteriet inte uppfylls.
nyckelbiotopsinventering
nya vid basen)eller hagtorn,en,
omnämnshagmarksgranar. apeloch körsbärsom måstevara Vadgällerträd som är rödlistade
gälleratt förekomsterav
grövreän 20 cm.
Referens:CallunaAB
rödlistadeträd inte ges
naturvärdespoäng
inom denna
kategoriutanför derasnaturliga
utbredningsområden,på platser
där de uppenbartplanteratsin.
Det gällerframförallt arter som
naverlönn,järnek,bohuslindoch
lundalmutanför derasmycket
begränsadenaturliga
utbredningsområden.
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Naturvårdsartsom inte är
rödlistad.Trädetfår värde1 om
det finns minst en naturvårdsart
som har trädet som livsmiljöoch
som är en god indikatorpå
naturvärde.
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ARTKOMMENTAR DOD_VED

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

FALTSKIKT_NATURLIGT
SOLEXPONERING_STOR

Trädetmåstevara minst 40 cm i diameter,förutom träd som
ocksåuppfyllerkriteriet för att varaGAMMALTTRÄD,för dem
finns inget krav på grovlek.

Trädetfår värde1 om
det är står solitärt.
Mindre än 75 % av
markeninom 5 meters
Trädetfår värde1 om något av kriteriernanedanuppfylls,annars radie från träd- kronan
värde0.
skuggas.Upplevssom
öppet eller halvöppet.
1. >3 dm2 stamblottormed bar ved i en samladyta, med sådan
Värde0 om kriteriet
karaktäratt det är ett potentiellt substratför vedlevandeinsekter.
inte uppfylls.
(gnagspårav insekter,sprickor,eller hård ved som blottats längre
tid) I dennaparameterinkluderasocksåbrandljud.(Referens
Måste kombineras
Callunamodifierat efter Sörenssonoch Institutionenför skoglig
med att poänggetts
resurshushållning,
SLU.)
för minst en annan
faktor.
2. Påtagligtmed död ved i kronan.D.v.s.minst en gren som är
minst 2 dm i diameterpå tjockastestället och som har död ved
(bar ved 3 dm2 på greneneller minst 3 dm2 med bark kvar).
(Värdebl a för vedsvamparoch insekter)(Referens:Kriterier
formulerat av Calluna.Grovlekpå gren från: Manualför
basinventeringav skoghabitat2007-06-21version5.5
Naturvårdsverket.)

Trädetfår värde1 om
det är naturligt
fältskikt.Hårdgjort
eller bruksgräsmatta
eller dylikt ger värde
0.
OBSStödvariabel.
Måste kombineras
med att poänggetts
för minst en annan
faktor.
Dennafaktor
registrerasendastom
minst en annan
ekologiskfaktor fått
värde1 förutom
faktor solexponering

3. >50% av kronanär klart försämrad.Kriteriet inbegriperäven
dödaoch döendeträd. Referens:Kriterierformulerat av Calluna.)
Ytterligarevägledningom helt döda träd:
Dödastående/liggandeträd 0,4 meter på det smalastestället
upp till brösthöjdalt. från stambas.(Förliggandeavbrutna
stammargäller 0,4 meter vid brottställe.)
Dödaliggandeträd skaej registrerasom vedenär såmurkenatt
man vid mätställeutan ansträngningkan tryckain helabladet på
en morakniv(=10cm). Referens:Naturvårdsverkets
metod för
inventeringav skyddsvärdaträd i kulturlandskapet(2009).
Det kan ävenvarafallna grenarsom liggervid trädet.
GAMMALT_TRAD

Vägledningåldersbestämning
träd från Manualför basinventeringav skoghabitat2007-06-21version5.5 Naturvårdsverket
Trädetfår värde1 om det kan bedömasvaragammaltträd. Trädborrbör användasom det är möjligt.
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Med ”gamlaträd” avsesbiologisktgamlaträd, och definierassnarareav funktion än av exaktkronologiskålder.Det är alltsåinte den
exaktaåldernsom är viktig utan om trädet uppnått biologisktmogenålder,att trädet inte längreär i starkt växandefas.Man bör borra
någraträd när man kommertill en ny trakt, för att kalibrerain sig.
Ungefärligaåldersgränserför vad som räknassom gamlaträd (nedregränsenavserGötaland-Svealand
och övre gränsenavser
Norrland):Triviallövträd100-120år, gran 120-150år, tall 150-200år, ek 200 år, bok & övrigaädellövträd150 år.
Någratips för att snabbtkunnafå en grov uppfattningav trädåldernär att speciellttitta på:
·
Barktextur–trädbarken ger ett annorlundaintryck när träden blivit biologisktgamla,ofta med en tjock skrovligarebarktyp.Hos
tallar blir barkentjock och slät och kallasofta krokodil-eller pansarbark,hos ekar bildasdet djupa sprickori den grovabarkenoch hos
lind och alm blir barkstrukturenallt mer strimmigi utseendet.
·
Barkfärg–hos tall och granförsvinnerrödsticketi barkeni de övre delarnaav trädstammennär höjdtillväxtenavtar och trädet
åldras.
·
Grenstruktur- mångaträdslagfår knotiga,grovagrenarnär dom blir gamla.
·
Kronform–i takt med ökandeålderavtar toppskottslängdenhos bådetall och gran.Detta är tydligasthos tall och inträffar tidigare
på högproducerandemarkerän på svagare.Kronantappar då delar av sin trianguläraform och ger ett ”plattare” intryck.Hosgranarär
detta inte allslika tydligt utan dom växermer kontinuerligtpå höjden,om än i långsammaretakt. Ekensjälvreducerarsin kronaoch har
endastett fåtal lövbärandegrenarvid hög ålder.
·
Skador- hos gran i mångadelar av Sverigedrabbasäldreträd av nedsattvitalitet. Detta kan avslöjasigsom kådflöden,stambrott
eller hackspetthål.Men detta räckerinte ensamt–ett skadatträd behöverinte varagammalt!
·
Finnsövervallningsskador,
brandljudetc kan detta förståsanvändassom stöd i bedömningen.
·
Mer basiskbark med stigandeålder kan synasi lavfloranssammansättning.Blandannatbedömsbokvårtlavkommaförst vid 150
års ålderpå boken.
·
Märk att grovlekeninte är någonsäkerindikationeftersomävenbok med 20 cm diameterkan varaöver 300 år.
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HAMLAT_TRAD

SAV

SVAMPANGREPP

Trädetfår värde1 om:
Trädetsom fortfarandeidaghar en begränsad
kronatill följd av regelbundenhamlingeller om
trädet uppvisartydligateckenpå tidigarehamling,
men somunder de senastedecenniernaupphört.
(Callunareferens).

Trädetfår värde1 om

Trädetfår värde1 om kriteriet nedanuppfylls

kriterie
1. Har stort yttre eller inre
savflöde.(10 cm långt eller
längre)(ReferensCalluna
modifierat efter Sörensson
och Institutionenför
skogligresurshushållning,
SLU.)

Dentotala storlekenav
vedsvampen/vedsvamparnas
levandehymenium
överskrider3 dm2. (ReferensCallunamodifierat
efter Sörenssonoch Institutionenför skoglig
resurshushållning,
SLU.)

Hamlingär beskärningav helaeller delar av
kronanmed regelbundnaintervall,på ett sådant
sätt att nya skott bildastill kommandeår
Ursprungligengjordeshamlingför produktionav
exempelvislövfoderoch bränsle.Hamling
påbörjaspå ungaträd och skervanligenmed 3–6
års intervall. Referens.SS990000:2014- Trädvård
–Termer och definitioner

Idagfinns endasten bråkdelav äldre tiders
hamladeträd kvar,men likvälutgör de viktiga
levandehistoriskaelementi landskapet.Referens:
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologisktkulturarv/trad-som-biologiskt-kulturarv/
(Callunalägger till undantagetatt fruktträd inte
räknassom hamlade).
SOCKEL

BO

Trädetfår 1 poängom:

Trädetfår 1 poängom
något av nedanstående
uppfylls:

OVRIG_FAKTOR
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Inventerarenfår ge 1
poängför övrig faktor
Välutbildadesocklar
som inte fångasin i
och träden växerofta
någonav de redan
bukettformat på
•
Bohålhackspett beskrivna,om det är
socklarna.Socklarna
motiverat att det bidrar
eller dylikt*
kan ocksåha
till att trädet är ett
•
Rovfågelbo
uppkommitpga
naturvärdesträd.Faktorn
•
Annantyp av
skottskogsbruk.
fågelbosom ger skadå beskrivasi
Vanligastär att alar
kommentarsfältet.
indikation på
bildar sockelträd.
Exempelviskan genetiskt
naturvärde
avvikandeträd som
(Modifierat från manual Trädsom har bohål av
exempelvisormgranoch
hackspettfår en
nyckelbiotopsinventerin
flikbladigbjörk fångas
dubbelräkninggenom
gen 2013)
upp här som
att de ocksåfår värde1 naturvärdesträd.
för hålträd. Det är
acceptabeltatt ha det
så.

EnligtTaxensmetod:
Mindre än en tändsticksask(< 18cm2).
Störreän en tändsticksask,mindre än ett A6 ark (18156 cm2).
Störreän ett A6 ark. Mindre än ett A5 ark (157-312
cm2).
Störreän ett A5 ark, mindre än ett A4 ark (313-624
cm2).
Störreän ett A4 ark (>624cm2).

SUMMA_POANG

•
•

Fältenmed ekologiskaattribut adderas.
Följandefält ingårinte i summeringen:
fälten inventerare,trädslag,
stamdiameter,hålstadium,kommentar,
inmätningskommentar,kronform,
krondiameter,vitalitet.

SKOTSELATGARD

Om inventeringsuppdraget
omfattar skötselråd,använddetta fritextfält för att beskrivabehovskötselåtgärd.Ingickinte i denna
inventering.
Exempelpå kategorierför skötselåtgärdervisasnedan:
Referens:Inventeringav skyddsvärdaträd i skyddadeområdeni VästraGötalandslän. Rapport2006:61.
Åtgärdsförslag
1. Avverkabarrträd
2. Avlastningsbeskär
detta träd
3. Återhamling
4. Hamlanärståendeträd
5. Stängslain med betesmarken
6. Avlastningsbeskär
detta träd och/ellernärståendeträd.
Behovav frihuggning
A) <inget
B) Akut (inom 2 år)
C) Snart(3-10år)
D) Framtida(>10år)
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Teknisk utrustning vid inmätningen
Callunahar legat i frontlinjen vad gäller att utarbetaeffektiva metoderför fältinventeringoch
hur fältdatafångstav ekologiskaparametrarkopplartill ”desktop” GIS och kundanpassade
GIS-leveranser.Callunaköpteinmätningsinstrumentet
Zeno20av Leica Geo-systemsi
januari2017 och har sedandessanväntZeno20vid trädinmätning,och vid avgränsningav
ytobjekt och punkteri naturvärdesinventering.
Tekniska uppgifter om Callunas Zeno20

Inmätningkan görasi fältappenCollector som är produceradav Esri eller i Leicasapp
ZenoMobile.I utförd inventeringgjordesden i ZenoMobileoch en externantennpå stång
anslöts.
Noggrannheteni x-y led vid inmätningligger vanligenpå ca 0,5 –1 metervid åtkomstav
minst 7 satelliteroch när inmätninginte görsi tät skogeller med störningfrån höga
byggnader.Vid trädinmätningskadet datasom levererastill kund vara sånoggrantsåatt man
kan förståvilket träd somavsesvid återbesöki fält. Undantagetär dock när trädkronorväxer
in i varandraoch stammarnastårnäravarandrai slutetkrontak.Då är det svårareatt garantera
att närståendeträd skakunnaåtskiljasnär inmätningenanvändsvid återbesöki fält. Calluna
kan levererai shapeformat,geodatabas
och dwg. I dettauppdragär det dwg för CAD.
I ZenoMobilekan manmätain z-värden.Man kan angehur lång tid som medelvärdetför
satellitpositionernaskaräknaspå. Längretid innebärstörreprecisioneftersomsannolikheten
att sammamätvärdeför en punkt upprepas.Ett tidsspannpå 20 sekunderär lämpligt vid
inmätningmed högakrav på noggrannhet,exempelvisvid trädinmätningtill detaljplaner.En
lämplig gränsför tillåten noggrannhetär minst 5 meteri x- och y-led och 1 meteri z-led. Om
satellitmottagningenger sämrevärdenså kan inte en mätpunkttas.I appenZenoMobilekan
ett noggrannhetsmått
”accuracy” visasför varje inmätt punkt som attributdata.Värdetär
angiveti meter.Med den utrustningsom inmätningengjorts medkan accuracyinte väntasblir
mindreän ca 0,5 m.
Vid trädinmätningtänkerden sommäterin på följande:Man står på södrasidanom trädetom
det inte är specifikaskäl som gör att det är olämpligt. Detta eftersomdet är störrechansatt få
åtkomsttill mångasatelliterom manstår på södrasidan.Om det finns en lucka i grenverketär
det lämpligt att sökasig till fri sikt.
Om inmätningen,för att få sågod tillgång som möjligt till fri sikt uppåt,görs ett antal meter
från trädstammensåskriver inmätarenhur mångameteroch i vilket väderstreckfrån stammen
som inmätningengjordes.Sedanflyttas punkteni DesktopGIS. Detta förfarande
dokumenteasi attributfält till punkten.
I DesktopGISkontrolleraspunkternamot ortofoto med god upplösningoch god
lägesnoggrannhet,
om det finns att tillgå. Detta för att upptäckaom det är någonpunkt som
uppenbarligenhamnatfel. Punktenflyttas då till sårätt läge sommöjligt utifrån ortofotot. Om
sådanajusteringargjorts såbeskrivsde i kommentarsfälti attributdatat.
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Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon växel: 013-12 25 75
Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping

