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Naturvärdesinventering Vinsta
Naturvärdesinventering enligt SIS 199000:2014, med tillägg ”naturvärdesklass 4”.
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NVI Vinsta
Stockholms stad

Sammanfattning
Ekologigruppenhar på uppdragav Exploateringskontoret,
Stockholmsstad,genomfört
en naturvärdesinventering
(NVI) i enlighetmed SIS-standard
(SS199000:2014).
Målet
medutredningenhar varit att sammanställa
kunskapom områdetsnaturvärden.Syftet
har varit att skapaett kunskapsunderlag
för att kunnabeaktaekologiskaaspekteri arbetet medny detaljplani området.Inventeringengenomfördes
underhösten2020.
Ett objektmedhögt naturvärde,klass2, avgränsades
(objekt8). Objektetutgörsav en
tallskogsrest
på magermark.I objektetdominerargammaltall sombedömsvaramellan
150 och 200år. Visspåverkanfrån skogsbruksåtgärder
finnsi objektet,framför allt i
form av ett sparsamtuttagav tall.Död vedförekommermycketsparsamt.
Inslagav exponeradehällarförekommermenbeståndetväxerhuvudsakligen
på tunnamoränlager.
Två naturvårdsarter
noteradesfrån objektet,tallticka(NT) och grovticka(S).Naturvärdesbedömningen
är preliminäreftersomett högreartvärdeän det sombedömtsutifrån
funnaarterär att förvänta.Vi bedömeratt det finns förutsättningarför fler naturvårdsarter blandmarklevande
svamparinom objektet.
Åtta objektmedpåtagligtnaturvärde,klass3, avgränsades
(objekt1, 2, 3, 5, 11,12,13,
17). Av dessautgörsfem objektav tallskogsmiljöer,
ett objektavblandskog,ett objekt
av igenväxande
hagmarksmiljöoch ett objektav torrbacksmiljöermedexponerade
hällar, enstakatallaroch buskar.Tallskogsmiljöerna
växerpå mer ellerbergbundenmark
med tunnamoränlagermenävenpartiermedhällmarkstallskog
förekommer.Bitvis är
inslagetav yngrelövträdstort, framför allt av björk och asp.Äldrelövträd förekommer
endastsparsamt,framför allt i objekt13 där en deläldreaspväxeri de mer bördigapartierna.I samtligatallobjektfinns ett glestinslagav senvuxenek.
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Åtta objektmedvisstnaturvärde,klass4, avgränsades
(objekt 4, 6, 7, 9, 10,14,15,16).
Av dessautgörssexobjektav olika typerav igenväxningsmark
med stort inslagav yngre
lövträdoch/eller tätabuskage.Tre av dessaobjekt var såsentsompå1970-taletöppna
marker,huvudsakligen
på återställdmark från tidigaretäktverksamhet.
De övrigatre objektenutgörsav resterav tidigarebarrblandskog,
nu huvudsakligen
dominerandeav
yngretriviallövträdoch tall.Ett objektutgörsav en öppengräsmarkmedinslagav bärandebuskar,objektetliggerpå en återställdtäkt.Ett objektutgörsav en mindrebarrskogsrestmedinslagav cirka70 år gammaltall och en del gran(objekt6).
I områdethar sexnaturvårdsarter
påträffatsi sambandmednaturvärdesinventeringen.
Det finnsingarödlistadearterellerövriganaturvårdsarter
inrapporteradetill Artportalen
från områdetutöverde artersomredovisashär.I områdetfinns fem rödlistadefågelarter
inrapporteradetill Artportalen,Björktrast (VU), gråkråka (NT), grönfink (EN), spillkråka (NT), stare(VU). Samtligaarterär skyddadeenligt§ 4 artskyddsförordningen.
Tre rödlistadearternoteradesvid dennainventering,tallticka(NT), ask(EN) och skogsalm(CR).Samtligarödlistadearterär vedlevande
svamparsomförekompå ett värdträd
vardera.Utöver skyddadearteroch rödlistadearterhittadesfyraartersombedömsvara
naturvårdsarter
gökärt, brudbröd, ängshavreoch grovticka.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Ekologigruppenhar på uppdragav Exploateringskontoret,
Stockholmsstad,genomfört
en naturvärdesinventering
(NVI) i enlighetmedSIS-standard
(SS199000:2014).
Inventeringsområdets
lägeoch avgränsning
framgårav figur1. Måletmedutredningen
har varit att sammanställa
kunskapom områdetsnaturvärden.Syftethar varit att skapa
ett kunskapsunderlag
för att kunnabeaktaekologiskaaspekteri arbetetmedny detaljplani området.
Uppdragethar genomförtsunderperiodenoktober2020till mars2021.
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Figur 1. Inventeringsområdet(blå linje) visar område som fältinventeringenomfattar.Bakgrundsbilder är Lantmäterietsortofoto från 2018.

Avgränsningar
SIS naturvärdesinventering
SISnaturvärdesinventering
kan genomförasi olikakombinationer.I tabell1 redovisas
vilkennivå,detaljeringsgrad
och vilka tilläggsomhar genomförtsi dettauppdrag.
Tabell1.

Satta ambitionsnivåerenligt SIS-NVI 199000:2014

Ambitionsnivå

Innehåll

Nivå

Fältnivå

Detaljeringsgrad

Medel

Tillägg

Naturvärdesklass 4

I en SISinventeringenligtSS-199000
ingårendastkartläggningavområdenmedvärde
förbiologiskmångfald.Naturvärdesbedömningutifrån
friluftsvärdengeologiska
eller
kulturellavärdeningårinte.I SIS-inventeringsmetodikingår
endastenenklarebedömning av landskapssamband
(landskapsobjekt)
meningaavancerade
spridningsanalyser.
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Allmänbeskrivning av området
Inventeringsområdet
är drygt60 hektarstort och utgörsav såvälbebyggdmark somnaturmark.Naturmarkenutgör drygt30 ha.Den bebyggdamarkenär hårt exploaterad
och
endastsmåstråkavkvarlämnadnaturmarkförekommeri dettaområde.I densödradelen av inventeringsområdet
finnsnågramindreöar mednaturmarksparadblandbebyggelseoch vägar,dessabestårav hällmarksområden
somtill stor del är bevuxnamed tall
samtenigenväxande
hagmarksrest
medinslagav ek, tall och diversetriviallövträd.
Inom det störresammanhängande
områdetmednaturmarkdominerarenhöjd som
skapades
i sambandmedåterställandet
av en tidigaretäkt.På ortofoto från1960-taletär
täktenfortfarandeaktiv medandenär återställdi ortofoton från1975.Slänternasomnu
är bevuxnamedbuskaroch yngrelövskogvari stort settkalai ortofoton från1975vilket tyderpå en begränsad
kontinuitetpå cirka50 år i busk-och trädskikt.Skogsmiljöerna
i dessadelarbedömsdock till stor del varanaturligtföryngrade.
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I övrigt dominerarbarrskogsmiljöer
i denkvarvarande
naturmarkenoch på fleraställen
finns spårav tidigarebete/hävd.Tall dominerari dessamiljöer menbitvis är inslagetav
granrelativtstort.Senvuxen,
menrelativtung,ek förekommerspritt i framför allt magraredelarbarrskogsbestånden.

Figur 2. Inventeringsområdetvid Vinsta utmärkt på historiskt ortofoto från 1960. Ortofotot är hämtat ur Lantmäterietsarkiv över historiska ortofoton.

Naturvårdsstatusoch kommunalaplaner
Skydd enligt miljöbalken
Det bedömsinte finnasmiljöer ellerstrukturerinom planområdetsomomfattasav
skyddenligtmiljöbalken.De äldstaträdeninom planområdetbedömsinte varasåpass
gamlaatt deuppfyllerkriteriernaför särskiltskyddsvärda
träd.

Kommunalaoch andra planer
Inventeringsområdet
liggeri ett områdesomi Stockholmsstadsöversiktsplan(Stockholmsstad2018)är utpekatsomutvecklingsområde
för kompletterande
stadsutveckling.

Tidigarebedömningar/inventeringar
Inga tidigarenaturvärdesinventeringar
är kändafrån planområdetsedantidigare.

6

Naturvärden
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Naturvärdesklasser
Följande naturvärdesklasserfinns (SIS standard SS 199000:2014):
Högsta naturvärde, naturvärdesklass1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Högt naturvärde, naturvärdesklass2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald.
Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
Visst naturvärde, naturvärdesklass4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Områdethar inventeratsoch klassatsenligSIS-standard
för naturvärdesinventering
SIS
19900.SyftetmedenNVI är att beskrivaoch värderanaturområden(objekt)av betydelseför biologiskmångfald.Naturvärdesinventeringen
resulterari avgränsning
naturvärdesklassning
av områden.
Ett objektmedhögt värde,ett objektmedpåtagligtvärdeoch ett objektmed visstvärde
har urskilts.Objekt medhögstanaturvärdebedömsinte finnasinom inventeringsområdet.Områdetsnaturvärdenredovisasi karta,figur 5. Underrubriken”Naturvärdesobjekt” nedanredovisasde tre objekteni detalj.
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Naturvärdesobjekt

Figur 3. Karta över naturvärdesobjektinom inventeringsområdetvid Vinsta.
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Högt naturvärde– naturvärdesklass2
Objekt 8: Taiga, tallskog

Figur 4. Objekt 8.
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Ett objektmedhögt naturvärdeavgränsades
inom utredningsområdet.
Objektetutgörs
av en tallskogsrest
på magermark.I objektetdominerargammaltall sombedömsvara
mellan150 och 200år. Visspåverkanfrån skogsbruksåtgärder
finnsi objektet,framför
allt i form av ett sparsamtuttagav tall.Död vedförekommermycketsparsamt.
Inslagav
exponerade
hällarförekommermenbeståndetväxerhuvudsakligen
på tunnamoränlager.Tvånaturvårdsarter
noteradesfrån objektet,tallticka(NT) och grovticka(S).Naturvärdesbedömningen
är preliminäreftersomett högreartvärdeän det sombedömtsutifrån funnaarterär att förvänta.Vi bedömeratt det finns förutsättningarför fler naturvårdsarterblandmarklevande
svamparinom objektet.
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Påtagligt naturvärde– naturvärdesklass3

NVI Vinsta
Stockholms stad

Figur 5. Objekt 13.

Åtta objektmedpåtagligtnaturvärde,klass3, avgränsades
(objekt1, 2, 3, 5, 11,12,13,
17). Av dessautgörsfem objektav tallskogsmiljöer,
ett objektavblandskog,ett objekt
av igenväxande
hagmarksmiljöoch ett objektav torrbacksmiljöermedexponerade
hällar, enstakatallaroch buskar.Tallskogsmiljöerna
växerpå mer ellerbergbundenmark
med tunnamoränlagermenävenpartiermedhällmarkstallskog
förekommer.Bitvis är
inslagetav yngrelövträdstort, framför allt av björk och asp.Äldrelövträd förekommer
endastsparsamt,framför allt i objekt13 där en deläldreaspväxeri de mer bördigapartierna.I samtligatallobjektfinns ett glestinslagav senvuxenek.
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I dennaklassbedömsinte varjeobjektbehövavaraavbetydelseför biologiskmångfald
på varkenregional,nationell,ellerglobalnivå,menbedömsvaraav särskildbetydelseför
att den totalaarealenav dessaområdenskakunnabibehållas.
Ekologigruppentolkardet
somatt dennavärdeklass
är av för betydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå
kommunalnivå.
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Visst naturvärde– naturvärdesklass4
Objekt 3: Taiga,blandlövskog

Figur 6. Objekt 7 (del av objekt 5 (klass 3) i bakgrunden).

Beskrivning av objektet
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Åtta objektmedvisstnaturvärde,klass4, avgränsades
(objekt 4, 6, 7, 9, 10,14,15,16).
Av dessautgörssexobjektav olika typerav igenväxningsmark
med stort inslagav yngre
lövträdoch/eller tätabuskage.Tre av dessaobjekt var såsentsompå1970-taletöppna
marker,huvudsakligen
på återställdmark från tidigaretäktverksamhet.
De övrigatre objektenutgörsav resterav tidigarebarrblandskog,
nu huvudsakligen
dominerandeav
yngretriviallövträdoch tall.Ett objektutgörsav en öppengräsmarkmedinslagavbärandebuskar,objektetliggerpå en återställdtäkt.Ett objektutgörsav en mindrebarrskogsrestmedinslagav cirka70 år gammaltall och en del gran(objekt6).
Varjeenskiltområdeav en vissnaturtypmeddennanaturvärdesklass
behöverinte vara
av betydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå regional,nationellellerglobal
nivå,mendet är av betydelseatt den totalaarealenav dessaområdenbibehållsellerblir
störresamtatt derasekologiskakvalitetupprätthållsellerförbättras.Ekologigruppentolkar det somatt dennavärdeklass
är av för betydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå lokal nivå.

10

Naturvårdsarter

NVI Vinsta
Stockholms stad

I områdethar sexnaturvårdsarter
(sefaktaruta)påträffatsi sambandmednaturvärdesinventeringen.
Det finns ingarödlistadearterellerövriganaturvårdsarter
inrapporteradetill Artportalen
från områdetutöverde artersomredovisashär. Arter somej bedömsvararelevantapresenteras
inte vidarei dennarapport.

Naturvårdsart
En naturvårdsartär en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerararten
att det finns särskildanaturvärdeni ett område och att det finns möjligheter till förekomsterav
sällsyntaoch/eller rödlistade arter.
Naturvårdsarterär utpekade i olika inventeringaroch sammanhang.Bland dessa kan nämnas
rödlistadearter, typiskaarter(arter som indikerar gynnsambevarandestatusi naturtyper listade i
habitatdirektivet),skogligasignalarter(utpekade i Skogsstyrelsensnyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs-och betesmarksarter
(utpekade i JordbruksverketsÄngs- och betesmarksmetodik),
samt Ekologigruppens egnaindikatorarter
. Naturvårdsarterinnefattar även enligt Artskyddsförordningen skyddadearter
Naturvårdsarternadelas av Ekologigruppenin i olika indikatorartskategoriermed klasserna
mycket högt, högt, visst och ringa. Arter med mycket högt indikatorvärdeanvändsexempelvisför
ovanligarödlistade eller hotade arter, samt för arter med höga krav på miljön där de förekommer.
Ringa indikatorvärdeanvändsexempelvisför rödlistade arter som är så vanliga att de inte indikerar särskilt artrika förhållanden.

Ekologigruppens egna indikatorarter
Ekologigruppens egna indikatorarterär arter som bedöms ha ett indikatorvärdemen som inte är
listade i inventeringarutförda av till exempelSkogsstyrelseneller Jordbruksverket.Ekologigruppen har lång erfarenhetav artinventeringaroch naturvärdesbedömningar,och har under åren
byggt upp en kunskapsbankom olika arters indikatorvärdeni olika naturmiljöer.
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Dessa kallar vi för Ekologigruppensnaturvårdsarter.Signal-, indikator- och naturvårdsarterär i
grunden olika begrepp på arter med liknande funktion.

Skyddade arter
I områdetförekommerfem arter,björktrast, grönfink, kråka, spillkråka och stare,
somär skyddadeenligtsvensklag(sefaktarutanedan).Samtligaarterär skyddadenligt§
4 artskyddsförordningen
(ASF)
Arter listade i § 4 i Artskyddsförordningen
Förutom att arternaär fridlystasåär det ocksåförbjudetatt skadaellerförstöradjurens
fortplantningsområden
ellerviloplatser,samtatt avsiktligtstöra,särskiltunderdjurens
parnings-,uppfödnings-,övervintrings-och flyttningsperioder.

Skyddad art
En skyddad art är fridlyst med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får plocka,
fånga, döda eller på annat sätt samlain eller skada exemplarav arten.I många fall får man inte
heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon.
För arter listade i § 4 artskyddsförordningenså är det också förbjudet att skada eller förstöra
djurens fortplantningsområdeneller viloplatser
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Fåglar
Alla vilda fågelarterär skyddadei svensklagenligtArtskyddsförordningen
§ 4, menarter
markerademedB i bilaga1 till artskyddsförordningen,
rödlistadearter,samtsådanaarter
somuppvisaren negativtrendprioriterasi skyddsarbetet
och vid tillämpningenav förordningen(Naturvårdsverket
2009).
Björktrast (Turduspilaris)(NT) Björktrasttillkom somny på rödlistan2020.Den är rödlistadi kategoriNT – närahotadpå grundav att populationenminskar.Artenhäckari
skogar,ofta i anslutningtill odladmark.Den häckarocksåi parkeroch trädgårdar.
Daggmaskrika
gräsmattorverkarfungerasom födosöksmiljö.
Arten är fortfarandevanligi Stockholmsstad.Den verkarinte ha särskilthögakravpå
sin livsmiljöi tätortsnäraområdenoch Ekologigruppenbedömeratt dessindikatorvärde
för värdefullamiljöer är ringa.
Gråkråka(Corvuxcornix
) (NT). Artenhäckarsannolikti inventeringsområdet.
Gråkråka
tillkom somny på rödlistan2020.Den är rödlistadi kategoriNT – närahotadpå grund
av att populationenminskar.Artenär fortfarandevanligtförekommande
i Stockholms
stad.Den häckarmesti anslutningtill odladmark.Den förekommeri helaSverige,även
i ytterskärgården
och i fjällen.Den verkarinte ha särskilthögakravpå sin livsmiljöi tätortsnäraområdenoch Ekologigruppenbedömeratt dessindikatorvärdeför värdefulla
miljöer är ringa.
Grönfink (Chlorischloris
) (EN). Arten finnsrapporteradfrån östradelenavinventeringsområdeti Artportalen(Artportalen2020).Arten är knutentill olika typerav miljöer,
blandannatskogsbryn,parkmiljöer,trädgårdaroch betesmarker
medbuskar.Artenär
tämligenvanligi länet,menhar minskatkraftigt de senaste
10 åren,och har därförrödlistatsi kategorinstarkthotad(EN).
Spillkråka (Dryocopus
martius)
(NT). Spillkråkafinnsnoteradfrån inventeringsområdet
där det senastrapporteradeobservationen
är från mars2012enligtArtportalen.Det
finnsmiljöer i objekt8, 11 och13 (figur 3) medgammaltall somkan varalämpligaför
arten.Spillkråkakanha storarevir och observationen
från 2012kanröra en födosökandeindivid. Arten,somomfattasav fågeldirektivets
bilaga1, noteradesinte i sambandnaturvärdesinventeringen,
inte hellerspårnoteradesoch bedömdessåledes
inte
häckainom detaljplaneområdet
2020.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-03-31, Dnr 2019-12309

Stare(Sturnus
vulgaris
) är en fågelsom främstär knutentill jordbrukslandskapet,
men
somocksåförekommertalrikt i parkmiljöeri och närastäder.Artenhäckarfrämsti ihåliga träd,menäveni holkaroch undertegelpannor.
Arten är rödlistadsomsårbar(VU).
Fladdermöss
I Sverigehar det hittills påträffats19 arterav fladdermöss
i sju olika släkten.Alla arterav
fladdermöss
är i Sverigeär skyddadei svensklagenligtArtskyddsförordningen
§ 4. Av
de i Sverigeregelbundetförekommande
arternaär nio upptagnapå Artdatabankens
nationellarödlista(Artdatabanken
2015)och bedömsvarahotadepå nationellnivå,dåpopulationenav denrödlistadeartenantingenär mycketliten, ellerär liten och bedöms
minskai avsevärdtakt.
Inom planområdetfinns ingafynd av fladdermöss
rapporteradetill Artportalen.Utifrån
erfarenheterfrån fladdermusinventeringar
i stadsmiljöerpå andraplatseri Stockholmbedömervi att naturmiljöernainom planområdetoch dessnärhetär avbegränsatvärdeför
fladdermöss.
Vanligaartersomnordfladdermusoch dvärgpipistrellförekommertroligen
regelbundeti områdetmedanmer krävandeartersannoliktinte gör det.Storadelarav
planområdetär kraftigt urbaniseratoch upplystaytor förekommeri stor utsträckning.
Upplystaytor är positivt för artersomtill exempelnordfladdermusoch dvärgpipistrell
somofta jagarinsekterunderlampormedanandraarterpåverkasnegativtavupplysta
ytor och därmedundvikersådanamiljöer.Vi bedömeratt maninte behöverutredafladdermusfaunan
närmareinom ramenför dettaprojekt.
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Rödlistade arter
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Förutom tidigareredovisadefåglarnoteradestre rödlistadefrån områdetvid dennainventering.Arter sombedömsutgöratillfälligagästerhar inte inkluderatsi bedömningen
av områdetsnaturvärden.
Tallticka (Phellinus
pini) (NT). Arten växeri kärnvedenav levandegamlatallar.Träden
är vanligengamla,över150 år,men denkan ävenförekommapå yngretallar.När arten
förekommeri gammaltallskogmedett stort inslagav gamlaträdkan denuppträdapå
mångaträd.I yngretallskogarellerdär det endastförekommerenstakagamlatallarhittar
manoftasttalltickanpå någotenstakaträd.Arten växtepå en tall i objekt8.
Ask (Fraxinusexcelsior
) (EN). Askenär kraftigt drabbadav den vindspriddaaskskottsjukan,somupptäcktesi Sverige2001.Ävenom en liten andelaskarhar en förstärktmotståndskraftsåär ingahelt resistentaträdkända.Bådeungaoch gamlaaskardrabbas.Det
Rödlistan
Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken.och uppdateras var femte år. Rödlistan i sig
innebär inget skydd utan anger olika arters risk att dö ut från Sverige. Arternalistas i olika rödlistkategorierberoende på artens status. Det finns sju kategorier:
(RE) försvunnen,(CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar,(NT) nära hotad, (LC) livskraftig, (DD) kunskapsbrist.Arter i kategorin LC räknas inte som rödlistade.

medfören risk för en mycketsnabbutslagningav störredelenav det svenskaaskbeståndet. Askskottsjukan
är än sålängemestspriddoch aktiv i södraSverigesöstradelar.En
minskningavpopulationenpågårellerförväntasske.Inom inventeringsområdet
förekommerrelativtung ask,framför allt i slänternapå höjden/kullen.
Skogsalm(Ulmusglabra
) (CR).Artenindikerarsenasuccessionsstadier
i ädellövskogoch
därmedartrikaförhållanden.Kraftigt påverkadav almsjukanoch idagär störredelenav
det svenskabeståndetdrabbat.Det finns ännuingenkändresistensmot sjukdomenoch
det är stor risk att endastde mestisoleradebeståndenhar någonframtid.Observationer
och förutsägelser
baserade
på tillståndetpå deneuropeiska
kontinentenindikeraratt
skogsalmen
gåren mycketdysterframtidi landettill mötes,med skattadepopulationsminskningarpå upp emot90%underde kommandetio åren.Inom inventeringsområdet
förekommerrelativtung skogsalm,framför allt i slänternapå höjden/kullen.
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Övriga naturvårdsarter
Utöver skyddadearteroch rödlistadearterhittadesfyraartersombedömsvaranaturvårdsarter.Gökärt (Lathyrus
linifolius
). Artenär mer ellermindreknutentill områdenmed
godhävdoch hävdkontinuitet.I inventeringsområdet
har denobserverats
i objekt3, 5,
17. Brudbröd (Filipendula
vulgaris
). Artenär mer ellermindreknutentill områdenmed
godhävdoch hävdkontinuitet,oftastpå basiskajordarter.I inventeringsområdet
har den
observerats
i objekt1, 2, 3, 5,17. Ängshavre(Helictochloa
pratensis
). Arten är till vissdel
knutentill områdenmedgodhävdoch hävdkontinuitet,oftastpå magramarker.I inventeringsområdet
har denobserverats
i objekt1, 2, 3, 5, 17. Grovticka (Phaeolus
schweinitzii
).
Arten är knutentill gammaltall och indikerarlångträdkontinuitetav tall.I inventeringsområdethar denobserverats
i objekt3, 8, 11,12,13.
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Grön infrastruktur
Grön infrastruktur och spridningsanalyser
I princip har varje art sina egna krav på spridningsförhållanden.Ofta beskriverman därför olika
artprofiler för modellartersom har olika krav på sin miljö och olika spridningsförmåga.I modeller
över spridning och ekologiskanätverk delar man upp landskapet i patcher (arternaslivsmiljö,
det vill säga värdekärnorna)och matrix(landskapetmellan patcherna).Beroende på hur livsmiljöernaär fördelade i det omgivandelandskapet kan man göra antagandenhur spridningen ser
ut. De parametrarsom påverkarspridningen är avstånd,kvalitetenpå mellanliggandematrix
och barriärer/motstånd.Spridningsanalyserbör främst ses som ett pedagogiskt hjälpmedel att
synliggöramöjliga resonemangkring dessa komplicerade frågor om arters spridning.

Under senareår har manpå nationellnivåinom naturvårdsarbetet
börjat användabegreppet”grön infrastruktur”.Måletmedatt arbetamedgröninfrastrukturär att säkerställaatt olikanaturtyperoch strukturerfinnsi landskapet,samtatt dessafördelarsig
över Sverigepå ett sådantsättatt denlångsiktigaöverlevnaden
för arteroch naturtyper
är säker.
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Att bevaraoch skötaom naturområdensomär ekologiskavärdekärnorär en grundläggandedel av att bevaraStockholmsekologiskainfrastruktur.En annanviktig del är att
bevarafungerandespridningssamband
mellandessavärdekärnor.

Figur 7. Inventeringsområdetvid Vinsta i relation till stadens framtagnahabitatnätverkför barrskogsmesar,groddjur och eklevandeinsekter, samt ekologiskt särskilt betydelsefullaområden
(ESBO).
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Habitatnätverkoch regional grönstruktur
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Ekologiskt särskilt betydelsefullaområden(ESBO) – Ingen del av inventeringsområdetliggerinom någotutpekatESBO-område.
Söderom inventeringsområdet
finns ett
störresammanhängande
kärnområdesomsträckersig från Hässelbygårdner till Mälaren och omfattarblandannatGrimstaskogen.
Bergslagsvägen
och tunnelbanansomhär
har sin sträckningovanmarkbedömsvarabarriärersomomöjliggöreffektivaspridningsvägar
mellannaturmarkeninom inventeringsområdet
och värdekärnan
i ESBOområdet.
Habitatnätverk eklevandeinsekter – Inventeringsområdet
liggerutanförhabitatnätverketför eklevande
insekter.Habitatnätverket
liggersöderoch österom inventeringsområdet,habitatnätverket
i dessadelarbeståri sin tur av svagasambandlängstut i nätverket.Den ekmiljöinom inventeringsområdet
somliggernärmasthar ett avståndpå
drygt600metertill detöstraoch södranätverket.
Habitatnätverk groddjur – Nästanhelainventeringsområdet
somutgörsav sammanhängandenaturmarkliggerinom områdenutpekadesomen del av Stockholmsstadshabitatnätverkför groddjur(figur 7), i klassen”Spridninghögsttrolig”, (Stockholmsstad
2019).Inom inventeringsområdet
är det kullenpå denåterställdatäktensomhar högst
klass,sannoliktsomövervintringslokal.
Övrigadelarav inventeringsområdet
liggerinom
klassen” Spridningtrolig” och ”spridningmöjlig”. Lämpligalekvattenför groddjursaknashelt inom inventeringsområdet.
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Habitatnätverk barrskogsfåglar– Inventeringsområdet
liggerutanförhabitatnätverket
för barrskogsfåglar.
Den västradelenavinventeringsområdet
liggernärmastmenhär är
inslagavbarrskogsmiljöer
småoch få.Bergslagsvägen
utgör ocksåen barriärmellaninventeringsområdet
och habitatnätverket.
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Ekologiskkänslighet
Förenklatsettkanmansägaatt ett områdesnaturvärdenberorpå hur längeen miljö har
fått bestå.Utifrån dettaresonemang
gårdet att översättaungefärhur långtid det tar för
ett områdeatt utvecklade olikanaturvärdesklasserna
i en naturvärdesbedömning
(figur
9, dennafigur gällerfrämstför skog).
Generelltkan sägasatt områdenmedlägrenaturvärdeninom områdetkan återskapas
inom andradelarav området.Utvecklingavhöganaturvärdenförutsätterdessutomen
väl fungerandegröninfrastruktur.Om arterinte kan spridasigsåutvecklasinte mångfaldeni sammamed tidensomillustrerasi figur10.
Värdefullaoch grovaträd som finnsinom inventeringsområdet
utgör en viktig basför
dennya/tillkommandegrönstrukturenom delarav områdeti ett senareskedeskullebebyggas.Lägrenaturvärdensomgårförloradevid en eventuellbebyggelse
kankompenserasför genomatt skapanya,likartadenaturmiljöeri dennyastadsstrukturen
elleri intilliggandeområden.Högrenaturvärden,särskiltsådanavärdensomär knutnatill exempelvisgamlaträd och skogsmiljöermedlångkontinuitetgårsomregelinte att återskapa
ellerkompenseraför och bör inte bebyggas.
Dessamiljöer är mycketkänsligaför ingreppoch uppkommenskadapå naturvärdena
bedömsvarairreversibel.

Figur 8. Schematisk beskrivningav hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärdekan hänga ihop.
Denna figur är framtagenför att illustrerautveckling av naturvärdeni skogsnaturtyper,men liknande samband finns även i andra naturmiljöer.I andra miljöer kan tidsaspekten skilja sig från
den i skog.

Naturtyper

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-03-31, Dnr 2019-12309

För samtliganaturtypergälleratt ju högrenaturvärdedestokänsligareär de.Ett av de
störstahoten för biologiskmångfaldförutom exploateringav värdefullamiljöer,är fragmentering(det vill sägauppsplittring)avnaturmiljöerav en vissnaturtyp,samtpåverkan
på spridningssamband
genomanläggande
av vägarellerbebyggelse.
Dennaaspekthar
inte ingåtti dettauppdragoch behandlasdärförinte i detalji förslagnedan.

Tallskog
Tallskogarär främstkänsligaför avverkning,menpåverkasävennegativavbortforsling
av död ved,samtkraftigt markslitage.
Rödlistadeartersomtalltickaoch signalartersom
grovtickaförekommeri området.Framför allt inom objekt8 är förekomstenav gammal
tall riklig och någratallarfallerinom definitionenför särskiltskyddsvärda
träd.Vid en
exploateringär det av stor vikt att behållakontinuitetav tall i olikaåldrar,samtbehålla
yngresomkan tillåtasbli gamlapå sikt (Länsstyrelsen
i Stockholmslän 2015).
§
§

§
§
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Tallskogarär känsligaför exploateringar
där gamlaträd avverkas.
Tallskogarär känsligaför avverkningoch bortforslingav substratsåsomdöd ved,
bådei form avliggandestockaroch torrakor.Skälettill dettaär att arterknutnatill
träd och olika förmultningsstadier
av vedär känsligaför att kontinuitetsbrott.De
måstehelatidenha tillgångtill sitt substrat,tar manbort substratettar manhelt bort
möjligheternaför arternaatt existera.
Hällmarksskogarna
kan ocksåvarakänsligaför slitagefrån ett ökat besökstryck.
Gamla,solbelystaträdär känsligaför bebyggelse
intill trädenom bebyggelsen
skuggardessa.

§
§
§

Gamlaträd och ersättningsträd
till dessamåstefinnaskontinuerligtinom områdena
för att värdenaskakunnafinnaskvar.
Trädensrotsystemkan ocksåskadasavbebyggelse
somanläggsför näraintill träden.
Skogarnas
kanpå långsikt hotasom användningen
av områdetinnebäratt föryngring av trädinte sker,till exempeltill följd avhårt slitageellerröjningarav sly.

NVI Vinsta
Stockholms stad

Ädellövträd
Ädellövträdförekommerpå spritt inom inventeringsområdet,
och dessaär liksomskogsmiljöerkänsligaför avverkning.De kan ocksåvarakänsligaför igenväxning.
Den relativt
sparsamma
förekomstenav äldreekarinom inventeringsområdet
gör att det finnsbegränsadeförutsättningarför arteratt nyetablerasig.Gamlaträd av ek bör dockundantas
helt från avverkning.
§
§
§

Ädellövskogar
är känsligaför exploateringar
där gamlaträd avverkas
Ädellövträdkan varahotadeav igenväxningoch ökadbeskuggning
om de tidigare
ståttöppet.
Gamlaädellövträdkan varakänsligaför bebyggelse
somanläggsför näraträden,likasåträdensrotsystem.
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Skyddsvärdaträd
Om en tall får växafritt blir dennormaltmellan250–400år gammal.Det finns dockexemplarsomblivit över600år gamla.Generelltkan sägasatt ju äldreträd tillåtsbli, desto
fler skrymslenoch vrår finnspå dem.Ett gammaltträdhar ofta utveckladestrukturer
somgynnarbiologiskmångfald.Exempelpå sådanastrukturerär stamhåligheter,
vedblottor och dödagrenarsomkanbli hemvistför mångaarter.Mångaorganismerär helt
beroendeav dessamikrohabitatför sin överlevnad.Eftersomgamlaträdgenerelltsettär
en bristvarai dagensskogarär mångaarterknutnatill dessastrukturerhotade.Gamla
trädär oftarevid sämrevitalitetän unga,och sjukaträdsombörjat angripasav olika arter insekteroch vedsvampar
har generellthögrenaturvärdenän friskaträd.Sammanfattat kanman sägaatt ju äldreett träd tillåtsbli destohögrenaturvärdenkommerdet att
få. Ävenefter att trädendött har de stort värdeför denbiologiskamångfaldeneftersom
mångainsekter,andrasmåkrypoch svampartrivs i dödatallaroch en del djur och fåglar
fortsattkanbo i dessbohålor.Insekternautgör dessutomfödaåt hackspettar.
De flesta
tallari Mellansverige
idagavverkasinnande blir 100år.En mycketliten andel,kanske
mindreän1% av trädenblir idagöver 200år gamlaoch får ståkvar somdöda.I en
obrukadnaturskogskulleöver hälftenav trädenuppnådennaålder.Utarmningenav den
biologiskamångfaldenär tillsammans
medklimatförändringen
denstörstamiljöutmaningeni världenidag.I Sverigeär det justdet faktumatt äldreskogförsvinneren stor
orsaktill utarmningen.Det bör ocksånämnasatt det ofta är i mer tätortsnäramiljöer
manidaghittar gammaltallskog.I det storskaligaskogsbruket,
utanför skyddadeområden,är det mestaredanavverkat.
Forskningenhar ännuinte kommit nog långtför att varasäkerpå vilkariskersomär
koppladetill detta.Myckettyderdockpå att dettainnebäratt naturenblir mindremotståndskraftig
mot klimatförändringaroch att ekologiskasystemriskeraratt förstöraspå
sådanasättatt värdenav stor vikt för människankan försvinna.Detta kanhandlaom
möjlighetenatt hitta medicinerelleratt skogsbruket
blir mersjukdomsutsatt.
Allt mer
forskningvisarocksåpå människans
starkakopplingtill biologiskmångfalddärmänniskormedtillgångtill naturmedrik mångfaldbådeär fysisktoch psykisktfriskare.
Man bör beaktaföljandevid exploateringav skyddsvärda
träd:
§
§

Alléträdbör i möjligastemån sparasvid exploateringoch om de avverkasbör de
ersättas.
Skogarär känsligaför exploateringar
där gamlaträd avverkas.
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§
§

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-03-31, Dnr 2019-12309

§
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Gamla,solbelystaträdär känsligaför bebyggelse
intill trädenom bebyggelsen
skuggardessa.Flerarödlistadeinsektsarterkräversolbelystaträdsomlivsmiljö.
Gamlaträd och såkalladeersättningsträd
till dessamåstefinnaskontinuerligtinom
områdenaför att värdenaskakunnafinnaskvar.
Trädsrotsystemkan ocksåskadasavbebyggelse
somanläggsalldelesför näraintill
träden.

Förslag till anpassningaroch åtgärder
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När obebyggdmark tasi anspråkfinnsrisk att värdefullanaturområdenoch biotoperför
olika arterförsvinner,vilketinnebären förlust av biologiskmångfald(Länsstyrelsen
i
Stockholmslän 2016).Därför är det nödvändigtatt redani ett tidigt skedei en exploateringsprocess
ta hänsyntill naturvärdenoch biologiskmångfald.Bebyggelse
av områden
med skyddsvärda
arterreglerasav Artskyddsförordningen.
Ny bebyggelse
bör utformaspå ett sättsåatt biologiskmångfaldhar förutsättningaratt
finnaskvar och att spridningav arterfortsättningsvis
är möjlig.I detinventeradeområdet finnshöganaturvärdeni form av stor förekomstav skyddsvärda
träd,skyddadeoch
hotadearteroch naturtypersomär regionaltsällsynta.
Dessamiljöer och arterhar utvecklatsunderlångtid och är svåra,elleromöjligaatt återskapa.
Efter att områdenahar exploaterats
finnshot för dekvarvarande,
lämnademiljöerna.Ett
högrebesökstryckfrånboendei områdetkankommaatt ledatill slitagepå ytligarötter
somkankommaatt skadaträd.Ävennyrekryteringav trädkanhämmasav ett ökat
tramp/besökstryck
i området.Vegetationsoch lavflorankanmissgynnas
i hällmarkstallskogarmedtunt jordtäcke.
Nedangesförslagtill åtgärderför att minimeraplanenspåverkanpå denbiologiska
mångfalden.
§

§

§
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§

Bevara områden med högt naturvärde,klass 2. För att gynnabiologiskmångfald
i områdetbör delområdensomhar högt naturvärdeundantasfrån eventuellexploatering.En skyddszonbör helstlämnasrunt dem.
Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde,klass 3 i planeringen.
Områdenmedpåtagligtvärde,klass3, bör sparasi såstor utsträckningsommöjligt
för att säkerställa
värdenknutnaäldretallaroch ädellövträd.Eventuellexploatering
inom dessaområdenbör görasmed stor försiktighet.Värdefullaträdoch strukturer
bör pekasut och sparasoch det krävsatt det säkerställs
att finns en blandningav
gamlaoch ungaträdinom områdetom områdetsvärdeninte skagåförlorade.
Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsartermed mycket
högt indikatorvärde Förekomsterav rödlistadearteroch artermedhögstaindikatorvärdebör i möjligastemån skyddasfrån exploateringoch hänsynbör tastill förekomsternavid skötselav området.
Kartera skyddsvärdaträd områden som planerasför exploatering så att träden bevarasgenom god planering.

Övriga anpassningarunder anläggningstiden
Ny bebyggelse,anslutningsvägaroch andra ytor bör planerasså att intrång i naturmark som ska varakvar i området minimeras och skyddsvärdaträd kan sparas. Särskildaansträngningar
bör görasför områdetsäldretallar.Observeraatt trädens
rötter är känsligaför påverkanav schakt,och att rötternanår lika långtut somträdkronan.Frilagdarötter skallinte grävas/slitasavutanbör beskärasoch täckasöver för att
bevarafukten.
Nedtagna större trädstammarav tall och ädellövträd,bör företrädesvissparasi
området och placerasut på plats eller i närområdet,i form av så kallade faunadepåer.Död vedär en värdefullresurssomgynnarmångaarter.
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Metodik
SIS naturvärdesinventering
Metodik för SISnaturvärdesinventering
finnsbeskriveni dokumentenSS199000:2014
och SIS-TR199001:2014.
Nedangörsen översiktligbeskrivningavmetoden,särskilda
förhållandeni dennainventeringoch metodikför tillägginom SIS-inventeringen.
Förstudie
Inför fältarbetetgjordesen tolkningav ortofoton över området.Vid tolkningengjordes
avgränsningar
av delområdenutifrån preliminärtobserverade
gränserför olikanaturtyper. Tolkningenresulterade
i avgränsningar
av områdenmedpotentiellanaturvärden.
FältinventeringSIS
Centralti metodikenligtSISär bedömningav biotop- och artvärde(sefaktaruta)som
tillsammansgernaturvärdetpå naturvärdesobjektet.
Vid inventeringenav biotopvärden
läggsförekomstav ekologisktvärdefullabiotoperoch strukturer,somtill exempelförekomstav gamlaträd,död vedoch hålträdmedmera.För att kartläggaartvärdetinventerasförekomstav rödlistadearteroch andranaturvårdsarter.
Särskildfokusladespå artgruppernakärlväxter,lavar,mossor,vedsvampar,
samtkläckhålefter vedlevande
skalbaggar,somkan förekommai de stadsnära
naturtypersom förekommeri området.Även
naturvårdsarter
av fåglareftersöktesmennågonriktadinventeringhar inte genomförts.
Utifrån inventeringsresultatet
avgränsas
naturvärdesobjekt
och landskapsobjekt
(områdendärlandskapets
betydelseför biologiskmångfaldär störreellerav annankaraktärän
de ingåendenaturvärdesobjektens).
En merdetaljeradbeskrivningavmetodenför inventeringenligtSIS-standarden
finnsi bilaga3. I dennabilagaframgårocksåde justeringarsomgjortsav SISbedömningsgrunder
för exempelvisvanligförekommande
hotadeartersomexempelvisaskoch kungsfågel.
Fältbesökgenomfördes4 oktober2020.
Bedömning av art- och biotopvärde
Biotop- och artvärdetbedöms var för sig på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och
högt).
Bedömningsgrundenför biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt
sällsynthet.I aspekten sällsynthet vägs även eventuellahot mot biotopen in.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-03-31, Dnr 2019-12309

I bedömningsgrundenför artvärdeingår fyra aspekter: förekomst av naturvårdsarter(se nedan),
rödlistade arter, hotade arter och artrikedom.

Landskapsobjekt
När landskapets
betydelseför biologiskmångfalduppenbartär störreellerav annankaraktärän deingåendenaturvärdesobjektens
betydelseskaävenett störrelandskapsobjekt
avgränsas.
Det gällertill exempelnär deingåendenaturvärdesobjekten
tillsammansger
förutsättningarför naturvårdsarter
somär knutnatill landskapsnarareän till enskildabiotoper.Detta gällerävennär områdenutanförnaturvärdesobjekten
tillsammans
medde
ingåendenaturvärdesobjekten
skaparen helhetsomhar betydelseför biologiskmångfald.

Osäkerhet i bedömningen
Områdetbesöktesi mitten av november.Artvärdeär framför allt bedömdamedutgångspunktfrån förekommandevinterståndare
av kärlväxter,samtmossor,lavar,
gnagspåravinsekter,samtförekomsterav flerårigavedsvampar.
Den senainventeringsperiodenmedfördeatt fleranaturvårdsarter
blandkärlväxtervissnatoch naturvårdsarter
fåglaroch pollinerandeinsekterinte kundeinventeras.Naturvärdesinventeringen
kan
trots dettabedömassomsäkerför de flestaobjekteni området,dåhuvuddelenav före-
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komstenav struktureroch naturvårdsarter
kanidentifierasoch artrikedomkanuppskatttasutifrån dessa.Enstakaobjektbedömskunnahysaförekomsterav naturvårdsintressantavedlevande
insekter,vilkaendastkan eftersökasgenomspecialiserad
inventeringsmetodik,vilketinte ingåri en vanligNVI.
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