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Ansökan om vattenverksamhet - Bootippen
Samrådsunderlag – tryckbankar vid sluttäckning av
Bootippen

1. Inledning

Nacka kommun ska sluttäcka Bootippen på Dalkarlsängen. Tryckbankar behöver
anläggas i västra och sydöstra delen av deponiområdet för att skapa stabilitet i
samband med terrassering och sluttäckning av deponin. Tryckbankarna kommer
delvis att anläggas i ett våtmarksområde (ca 6 100 m2 inom bedömt
vattenområde) vilket medför en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken. Tillståndsansökan ska handläggas av Mark- och miljödomstolen.

I en tillståndsansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Inför
upprättande av en MKB ska samråd genomföras och ett samrådsunderlag
upprättas. Samrådsunderlaget redovisar den aktuella verksamheten,
omgivningsförhållanden, miljökonsekvenser m.m. och är en del i att ansöka om
tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av tryckbankarna i
våtmarksområdet.

Nacka kommun är verksamhetsutövare och samråder härmed om
vattenverksamhet i samband med planerade åtgärder. Föreliggande dokument
utgör underlag för ett avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet är ett samråd
om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som
verksamheten kan antas medföra samt innehåll och utformning av MKB.

Inför upprättandet av MKB och tillståndsansökan genomförs samråd med
Länsstyrelsen i Stockholm och Miljöenheten Nacka kommun. Samråd kommer
också att genomföras med berörda fastighetsägare och med övriga sakägare och
intressenter inom området, övriga statliga myndigheter och allmänheten. De
synpunkter som kommer in under samrådet tas i beaktande i det fortsatta arbetet
med MKB. Ett förslag på innehåll i MKBn redovisas i kapitel 10.

En ansökan om vattenverksamhet för exploatering i området kring deponin tas
fram parallellt med denna ansökan om vattenverksamhet för tryckbankarna. De
båda samrådshandlingarna kommer att skickas in gemensamt till Länsstyrelsen.

1.1 Bakgrund
Bootippen är en schaktmassedeponi som ligger inom området Dalkarlsängen i
Nacka kommun, se figur 1. Tippningsområdet kallas Bootippen.
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Figur 1. Översiktsbild över området. Markerat område utgör Dalkarlsängen, där
Bootippen är lokaliserad.

Tippområdet vid Dalkarlsängen har varit i bruk sedan slutet av 1930-talet. Fram
till 1960 användes tippen främst för latrinavfall och hushållsavfall. Geotekniska
undersökningar utförda 1976 visar att tippens utbredning vid denna tidpunkt var
begränsad till ett område i den nuvarande tippens sydöstra del, se figur 2.

Därefter var det främst jordmassor, stubbar och sprängsten från byggandet av
Värmdöleden som deponerades. Värmdöleden invigdes på sträckan Björknäs –
Lännersta 1975 och sträckan Lännersta – Insjön 1978, och det är rimligt att anta
att massor från båda etapperna har tippats på Dalkarlsängen. Bootippen delades
upp på en sprängstenstipp i den västra delen och en stubbtipp i den östra delen.
Om denna plan sedan följdes är okänt, dock nyttjades inte hela det angivna
området, delen längst i nordväst förblev outfylld.

Även andra massor har till mindre del deponerats, bland annat sediment från
Bagarsjön under slutet av 1980-talet. Bommar in till området saknades under lång
tid varför även okontrollerad tippning kan ha förekommit.

Åren innan Bootippen avslutades hanterades i huvudsak överskottsmassor från
mindre lednings- och markarbeten i den egna kommunala regin inklusive asfalt
samt även stubbar, trädgårdsavfall, sopsand och slam från rensbrunnar.

Verksamheten på Bootippen avslutades 2007.

Enligt Avvecklingsplan Bootippen Dalkarlsängen (Ramboll, 2016) består Bootippen
av ett mäktigt lager av fyllning, bestående av lera, block, sten, sand och grus.
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Utöver vanliga schaktmassor har även bland annat asfalt, tegel, betong, stubbar,
trä, bildäck och plast påträffats i deponin.

Figur 2. Ungefärlig placering av olika massor, från Avvecklingsplan Bootippen
Dalkarlsängen, 2016-12-19.

Avvecklingsplan för Bootippen skickades 2016-12-19 in till Miljöenheten, Nacka
kommun. Tillsynsmyndigheten beslutade (2017-02-22) att förelägga om att
avveckla deponin. En anmälan om sluttäckning av Bootippen skickades in 2018-
01-26. I anmälan föreslås att deponin kommer att släntas av och täckas enligt
reglerna för deponi för icke-farligt avfall. I samband med avslätningen behöver
massor inom tippen omlokaliseras. För att säkerställa att deponin har tillräcklig
stabilitet, förutom de minskade släntlutningarna, behöver även tre tryckbankar
anläggas i våtmarksområdet. Sluttäckningen planeras att starta under senare
delen av 2019 alternativ början av 2020.

1.2 Syfte
Syftet med vattenverksamheten är att anlägga tre tryckbankar för att säkerställa
stabiliteten på den övertäckta deponin Bootippen. Tryckbankarna kommer delvis
att anläggas i ett våtmarksområde.
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Syftet med samrådet är att informera om planerade åtgärder samt att ge berörda
myndigheter, enskilt berörda, organisationer och allmänhet möjlighet att inkomma
med synpunkter och information rörande verksamheten och avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivningen.

2. Administrativa uppgifter

Sökande: Exploateringsenheten
Nacka kommun
Granitvägen 15
131 81  NACKA

Kontaktperson: Marika Andersson
marika.andersson@nacka.se
08-718 9280

Berört vattenområde: Dalkarlskärret

Kommun: Nacka

Berörda fastigheter: Boo 1:608, Nacka
Dalkarlsängen

Fastighetsägare: Nacka kommun

Prövningsmyndighet: Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

3. Lokalisering

Dalkarlsängen är belägen i Boo, Nacka kommun. Dalkarlsängsområdet avgränsas i
norr av väg 222 (Värmdöleden), i väster av Boovägen, i söder av en brant
bergvägg, i nordöst av Dalvägen och i öster av en mindre villaväg (Oxbärsvägen),
se Figur 3.
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Figur 3. Lokalisering Dalkarlsängen (Länsstyrelsen, 2018).

4. Beskrivning av planerad vattenverksamhet

4.1 Tryckbankar
Deponin ska sluttäckas inom kort. För att skapa stabilitet i samband med
terrassering och sluttäckning av deponin behöver en stor och två mindre
tryckbankar anläggas i västra och sydöstra delen av deponiområdet, se Figur 4
och Bilaga 1.

Tryckbankarna beräknas bli sammanlagt ca 14 000 m2, varav ca 6 100 m2 är
belägna inom bedömt vattenområde. Tryckbankarna kommer därmed att ta delar
av den befintliga våtmarken i anspråk. Tryckbankarna blockerar även den
avvattningsväg som idag finns väster om deponin som går norrut runt deponin
från områdets sydvästra hörn. Ett dike anläggs därför mellan tryckbanken och
fastmarken på deponins västra sida, se Bilaga 1.

Tryckbankarna kommer att byggas upp av blandkorning, grovkorning jord eller av
krossmaterial, med lägre halter av föroreningar än riktvärdet för känslig
markanvändning, KM (Naturvårdsverket, 2009). Massorna ska ha en organisk halt
under 5 %, lerhalt under 8 % och på den del som fylls i botten ska lerhalten
underskrida 2 %. Massorna som används ska ha tillräcklig bärighet för att klara
att tryckbankarna trafikeras i samband med utfyllnad. Utfyllnaden sker ovan en
vävd geotextil. För att undvika skred i samband med utfyllnad ska utfyllnad ske
stegvis. Där tryckbanken har flera ”trappsteg” ska fyllning först ske över hela ytan
till den lägsta ”trappstegsnivån”. Därefter fylls ovanliggande ”trappsteg”.

I större delen av området för tryckbankarna finns det idag 1-2,5 m torv i ytan. Vid
utfyllnaden av tryckbankarna kommer det att bildas sättningar, omfattande ca 30-

Bootippen-Dalkarlsängen

Dalvägen
Väg 222

Boovägen



8 av 28

Samrådsunderlag – tryckbankar vid sluttäckning av Bootippen

Ansökan om vattenverksamhet - Bootippen

Unr 1320026668

40 % av torvens tjocklek. Under förutsättning att torven inte är tjälad vid
utfyllnaden så kommer större delen av sättningarna ha skett inom sex-tolv
månader efter utfyllnaden. Efter utfyllnaden av tryckbankarna grävs deponin om
och sedan justeras nivån påtryckbankarna. Därefter påförs ett skyddslager på
deponins angränsande del. Tryckbankarna planeras att förses med ett lager
matjord och besås med ängssådd.

Tryckbankarna kommer ha en höjd ovan befintlig markyta på 0,3-3,1 m.
Fyllningen för tryckbankarna uppgår till ca 22 000 m3 och fyllningen för justering
av tryckbankarna efter sättningar uppgår till ca 3000 m3.

Figur 4. Lokalisering av tryckbankar, deponins ungefärliga utbredning och
vattenområdet baserat på 100-årsflöde nutida klimat (DHI).
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4.2 Föreslagen utformning av området kring deponin
Nacka kommun planerar att omvandla området kring deponin till ett
bostadsområde, med skola, förskola och ett mindre verksamhetsområde, se Figur
5. Dessa delar ingår inte i denna ansökan, men beskrivs översiktligt nedan.
Planerna för anläggningarnas utformning kan komma att förändras i samband
med kommande detaljplaneprocess.

Genom området planeras en förlängning av den befintliga Dalvägen för att skapa
anslutning upp till Boovägen och Värmdöleden. På norra sidan om den nya vägen
planeras två bostadsområden samt ett verksamhetsområde och på vägens södra
sida planeras en skola.

Figur 5 visar planeringen så långt den var framskriden vid framtagande av detta
samrådsunderlag.

Figur 5. Översiktsbild över planerna kring Botippen. Idéskiss, Planenheten, Nacka,
2017.

Dagvattendammar planeras att anläggas för att hantera vägdagvattnet som
främst kommer från Värmdöleden, se Figur 6. Från dammarna kommer renat
dagvatten ledas via en våtmark mot dagvattensystemet längs med Dalvägen ner
mot recipienten Baggensfjärden (se Figur 11). Dammarna ska helt eller delvis
förses med tätskikt i syfte att skilja på dagvatten och lakvatten från Bootippen
samt för att hindra höjning av grundvattennivåerna nedströms. För att undvika
utspädning och erhålla bästa reningseffekt i dammarna leds renare dagvatten
förbi dammarna i en ledning direkt till våtmarken.
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Figur 6. Dagvattenhantering vid normala förhållanden.

5. Alternativ

5.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att tryckbankar inte uppförs inom våtmarksområdet.
Deponin kan då inte sluttäckas enligt plan eftersom tryckbankarna är en
förutsättning för att undvika skred i samband med terrassering och sluttäckning.
Våtmarksområdet är fortsatt påverkat av lakvatten från deponin.

5.2 Alternativ utformning och omfattning
I ett tidigt skede övervägde kommunen att sanera och vertikaldränera området
istället för att sluttäcka deponin. Kommunen har valt att hantera den tidigare
deponin genom sluttäckning istället. Detta då sluttäckningen bedöms likvärdig ur
miljöföroreningshänseende samt ger väsentligt mindre transporter under
byggtiden till och från området som annars skulle ha stor negativ påverkan på
trafiknätet i södra Boo och klimatet med transportutsläpp. Sluttäckning går att
utföra på kortare tid vilket är angeläget.

Antal tryckbankar och utformning av bankarna har också övervägts. Föreslagen
utformning av tryckbankarna bedöms innebära största möjliga stabilitet till minsta
möjliga ingrepp i naturmiljön.
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6. Förutsättningar

6.1 Planförhållanden

Översiktsplan
I Nacka kommuns gällande översiktsplan, antagen 2018, är området vid
Bootippen markerat som ”medeltät stadsbebyggelse som innefattar alla funktioner
som är typiska för en blandad stad med handel, kontor, skolor och förskolor,
lokaler för kulturella ändamål, lokaler för vård, anläggningar för idrott och
rekreation samt andra verksamheter som inte innebär betydande störning (Nacka
kommun, 2018a). Enligt översiktsplanen kan planområdet rymma cirka 20 000 m2

verksamhetstomter, cirka 150 bostäder och en ny skola med sporthall.

Detaljplaner
Gällande plan för området är byggnadsplan 99 från 1946 (Nacka kommun, 1946).
Planen medger idrott, allmänt ändamål, bostäder och handel.

Samråd pågår inför antagande av en ny detaljplan för området, Detaljplan för
Dalkarlsängen södra, del av fastigheterna Bo 1:608 m.fl. i Boo, Nacka kommun
(Nacka kommun, 2018b). Detaljplanen syftar till att förbättra miljön i området
som är förorenad av tippverksamhet, skapa ett förbättrat trafiksystem i sydöstra
Boo och bidra till att lösa behovet av skolplatser i området. Planen syftar även till
att tillgodose efterfrågan på mark för verksamheter och arbetsplatser samt att
bidra till bostadsförsörjningen. Vidare syftar planen till att skydda delar av
värdefull natur inom området och att bidra till en hållbar lösning för hantering av
dagvatten i sydöstra Boo.

Verksamhetens överensstämmelse med planer
Planerad vattenverksamhet, att anlägga tryckbankar i ett våtmarksområde, är en
förutsättning för att deponin ska kunna sluttäckas. Därmed är tryckbankarna även
en förutsättning för att syftet med detaljplanen för Dalkarlsängen södra ska kunna
uppfyllas.

6.2 Landskapsbild
Terrängen i området är småkuperad med bergknallar och sänkor däremellan.
Dalkarlsängen ligger omkring 20 m över havsnivån i övre delen av en sänka ner
mot Baggensfjärden. Sett på en mindre skala utgör Dalkarlsägen ett instängt
område som avgränsas av en höjd/tröskel längs med Dalvägen som leder österut
från Dalkarlsängen. Norr, väst och söder om Dalkarlsägen finns höjdpartier som
når upp till omkring +50 m över havet (höjdsystem RH2000). Bootippens högsta
del ligger idag på drygt +30 m och dess lägsta på omkring +17 m över havet.

Inom Dalkarsängsområdet finns en våtmark, Dalkarskärret. Delar av våtmarken
har använts som deponi, Bootippen. Området runt deponin utgörs av naturmark
bestående av skogsklädda sluttningar runt om samt delvis skogs/slybevuxen
våtmark i de mittersta delarna, se Figur 7. I våtmarksområdet har tippmassor
lagts i högar vilket gör området svårtillgängligt.
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Idag är Dalkarsängsområdet obebyggt, deponin är inte sluttäkt och det finns ingen
infrastruktur genom området. Området används till viss del som strövområde.

Figur 7. Våtmark runt deponin, vintertid.

6.3 Geologi och hydrologi
Inom Dalkarlsängsområdet finns i mitten en våtmark, Dalkarskärret, och kring
denna fastmark, berg. De högre partierna i området karaktäriseras av tunna
jordlager (morän) på berg, berg i dagen och i sänkorna återfinns lera, se Figur 8.
Bootippen består även av fyllnadsmaterial. Sammanfattningsvis utgörs
jordlagerföljden i de områden som inte är uppfyllda av:

· Torv - 1-3 meter
· Gyttja - 0-3 meter
· Lera - upp till 10 meter
· Morän - lager på berg
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Figur 8. Utdrag från SGU:s jordartskarta över deponins närområde. Bootippen är
markerad med svart pil. Källa: SGU

Området där deponin ligger bedöms vara ett utströmningsområde, vilket innebär
att grundvatten strömmar upp i området. Till området kommer även stora
mängder dagvatten från kringliggande områden. Inlopp av dagvatten sker från
sydväst, väst (två inlopp) och nordöst, se Figur 9. Mellan ca 150 000 m3 och
220 000 m3 dagvatten har beräknats kunna komma till Dalkarlsängsområdet per
år. Avrinningsområdet är ca 127 ha och Bootippen ca 4 ha.

Dagvatten samt grundvatten inom området rör sig via kärret mot den lågpunkt
som finns i öst vid Dalvägen, se Figur 9. Därifrån leds vattnet omväxlande i diken
och kulvertar mot Baggensfjärden.

Bootippen
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Figur 9. Dalkarlsängen, dagvatteninlopp (mörkblå pil) och
dagvattenutlopp/lågpunkt (ljusblå pil).

Enligt SGU:s Brunnsarkivet finns det inom en radie om 200 m från deponin ca 5-6
st brunnar för enskild vattentäkt. Dessa brunnar ligger både uppströms och
nedströms deponin. Det finns även ett flertal energibrunnar i närområdet.

6.4 Vattenmiljö

6.4.1 Grundvatten
Inga grundvattenförekomster finns i närheten av Bootippen enligt VISS (VISS,
2018).

Vid Bootippen finns två huvudsakliga grundvattenmagasin, ett ytligt i fyllningen
och torven samt ett djupare i moränen under leran. Det ytliga magasinet följer i
stort sett topografin. Grundvattennivån varierar från tidvis artesiskt ner till de
djupaste nivåerna på drygt 2 m under markytan. Grundvattnets flödesriktning är
bedömd åt öster.

Det har genomförts provtagning av grundvattnet under åren 2008-2013 (Ramböll,
2018a). Inga stora haltskillnader syns mellan prover tagna upp- eller nedströms
deponiområdet, men skillnader med avseende på vissa parametrar syns.
Nedströms är nivåerna i det ytliga grundvattnet vanligen högre av
syreförbrukande material, kväve, fosfor samt vissa metaller så som arsenik och
nickel än vad som uppmätts uppströms.
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6.4.2 Ytvatten

Dalkarlskärret
Deponin omges av en våtmark som kallas Dalkarlskärret. Våtmarkens utbredning
framgår av Figur 10 nedan. Dess yta är ca 32 500 m2. Vattenområdet har
bedömts vara det område som av DHI beräknas översvämmas vid ett 100-
årsregn. Bedömd flödesriktningen i våtmarken är åt öster mot Dalvägen.

Figur 10. Våtmarkens utbredning baserat på vattenområde för 100-årsregn och
nuvarande klimat (DHI).

Det har genomförts provtagning av ytvattnet under åren 2008-2013 (Ramböll,
2018a). Prov på ytvatten togs i tre punkter, två uppströms tippen och ett i
utloppet från området. I samtliga provpunker genomfördes analyser med
avseende på kemiska-fysikaliska parametrar samt metaller. Uppmätta halter av
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COD samt total-kväve var under perioden högre i ytvattnet nedströms deponin än
uppströms. De flesta ämnen påvisade dock högst halter uppströms Dalkarlsängen.

Baggensfjärden
Deponiområdet avvattnas via diken och vägtrummor ned mot Baggensfjärden, ca
1 km sydöst om Dalkarlskärret, se Figur 11. Baggensfjärden är en
ytvattenförekomst (SE591760-181955).

Figur 11. Baggensfjärden (VISS, 2018).

Miljökvalitetsnormer (MKN) och statusklassning av yt- och grundvatten är
bestämmelser om kvalitén på vattenmiljön, vilka fastställs med stöd av 5 kap MB,
enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift
HVMFS 2013:19 (HAVS, 2013). Klassningen görs i en femgradig skala från dålig
status till hög status, där målet enligt vattenförvaltningsförordningen är att uppnå
åtminstone god status. Enligt försämringsförbudet får inte statusen försämras i en
vattenförekomst för någon kvalitetsfaktor.

Nedan redogörs för vattenmyndighetens klassning av ekologisk och kemisk
ytvattenstatus för Baggensfjärden, se Tabell 1 (VISS, 2018).

Bootippen
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Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för ytvattenförekomsten Baggensfjärden (SE591760-
181955) hämtad från VISS mars 2018 (VISS, 2018).
Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus (utan

överallt överskridande ämnen)
Status Kvalitetskrav

och tidpunkt
Status

Kvalitetskrav

Otillfredsställande
God ekologisk
status 2027

Uppnår ej god
God kemisk

ytvattenstatus

Baggensfjärden har otillfredsställande ekologisk status. God ekologisk status med
avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60 % av
den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön, det vill säga det öppna
havet utanför skärgården. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver
emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till
2027.

Baggensfjärden bedöms inte uppnå god kemisk ytvattenstatus med avseende på
kadmium och kadmiumföreningar, bly och blyföreningar samt TBT-föreningar.
Tidsfrist till 2027 anges för kadmium, bly och TBT. Vattenförekomsten har
expertbedömts att inte uppnå god kemisk status med avseende på kadmium och
bly, då de av Havs- och vattenmyndigheten framtagna gränsvärdena för kemisk
status utifrån uppmätt halt i sediment överskridits. Påverkansbilden är komplex
och det är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest effektiva för att nå god
kemisk status. För att god status ska kunna uppnås till 2027 bör utredningar om
vilka fysiska åtgärder som behöver genomföras samt källfördelningsanalysen vara
klar senast 2021. God status med avseende på TBT-föreningar uppnås inte i
denna ytvattenförekomst. Även om åtgärder genomförs är bedömningen att det
kommer att ta lång tid att uppnå god kemisk ytvattenstatus med avseende på
TBT. Åtgärder måste dock vidtas så fort möjligt. Ett undantag i form av mindre
strängt krav har satts för bromerade difenyletrar och kvicksilver i ytvatten i
enlighet med bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om
statusklassificering och MKN avseende ytvattenstatus (HAVS, 2013). Halterna
bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga ytvattenförekomster i Sverige.
Skälet för undantaget är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna
till de nivåer som motsvarer god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande (december
2015) halterna får dock inte öka.

Berörda kvalitetsfaktorer kommer att redovisas vidare i MKBn.
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6.5 Föroreningar i mark
Ett flertal miljötekniska undersökningar har genomförts av deponiområdet och
omgivande mark:

- Geomiljöundersökning Bootippen, Nacka kommun, Scandiaconsult Sverige
AB (Scandiaconsult, 2001)

- Dalkarlsängen miljö, karakterisering av tippmassor, Scandiaconsult Sverige
AB (Scandiaconsult, 2004)

- Avvecklingsplan Dalkarlsängen, Karakterisering Bootippen, Ramböll
Sverige AB (Ramböll, 2007)

- MUR-Miljöteknisk undersökning, Ramböll Sverige AB (Ramböll, 2016)

- Översiktlig miljötekniskundersökning vid skolgård samt förskola,
Dalkarsängen södra, Ramböll Sverige AB (Ramböll, 2018b)

Provpunkterna vid de miljötekniska undersökningarna har valts ut på lite olika sätt
vid de olika undersökningarna. Undersökningarna har utförts i flera omgångar
med olika syfte. Generellt har provpunkter slumpats ut inom valt
undersökningsområde för att få en bild av föroreningssituationen. Det har i
delområden även utförs riktad provtagning, där särskild misstanke om
föroreningsförekomst funnits.

6.5.1 Deponiområdet
Resultaten från utredningarna från 2001 och 2004 visar att ingen PCB är
detekterbar i massorna och att tungmetaller förekommer men i låga halter. Olja
och cancerogena PAH har påträffats i relativt höga halter i ett flertal punkter vid
båda undersökningarna. Resultaten av undersökningarna visar att halterna av
metaller understiger Naturvårdsverkets riktvärden för MKM.

Inom undersökningen 2006 genomfördes analyser på eluatet från lakförsök.
Samtliga resultat klarade gränsvärdet för material som får läggas på deponi för
inert avfall.

Bootippen utgörs av inhomogena massor varför de genomförda undersökningarna
endast får ses som översiktliga och massor med helt andra egenskaper kan
förekomma.

6.5.2 Området runt deponin
2018 genomfördes en miljöteknisk undersökning vid den planerade skolan samt
förskolan. Området delades först upp i egenskapsområden, se Figur 12.
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Figur 12. Karta med skissade egenskapsområden (Ramböll, 2018).

I väster (område A) har föroreningar påträffats ställvis, dels i fyllnadsmassor och
dels i tillsynes naturlig mark, se Figur 12. Inom undersökningen som genomfördes
2015 påvisades halter av PAH som översteg riktvärden för MKM. Halter av
metaller överstigande riktvärdet för KM påvisades också i samma område.

I öster (område D) har fyllnadsmassor påträffats ned till djupet ca 2 m, se Figur
12. Vid undersökningen 2015 påvisades halter av PAH som översteg riktvärdet för
MKM. Metallhalterna som påvisades i detta område var i de flesta fall lägre och
understeg värden för KM.

Den översiktliga miljötekniska undersökningen 2018 visar att uppmätta
föroreningshalter är generellt låga inom delområdena (B), (E) och (F), se Figur 12.
De förhöjda halterna av tunga alifater som förekommer ställvis kan ha ett
naturligt ursprung då dessa ofta förekommer i material med stort organiskt
innehåll, vilket är fallet i både prover med naturliga marklager samt bedömda
fyllnadsmaterial. Även de något förhöjda halterna av bly har troligtvis delvis ett
naturligt ursprung eftersom de förekommer i något förhöjd halt i flertalet prover
inom hela undersökningsområdet, de högsta halterna uppmättes dock i
fyllnadsmaterial. Utöver tunga alifater och bly förekommer ställvis PCB, PAH, Cd i
förhöjd halt (över KM). Dessa bedöms kunna härröra från rivningsrester eller
annat i fyllnadsmassorna.
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6.6 Naturmiljö
I området finns två nyckelbiotoper; Ädellövnaturskog (N242-2012) med äldre
skogsbeten och spärrgreniga grova träd, samt Bergbrant (N238-2012) med grova
träd och hällar i sluttning. Nyckelbiotoperna är belägna i sluttningarna som
omgärdar våtmarksområdet vid deponin, se Figur 13 (Naturvårdsverket, 2018).

Figur 13. Bergbrant N 238-2012 söder om tippen och Ädellövnaturskog N 242-
2012 nordväst om tippen, båda nyckelbiotoperna markerade med röda streck
(Naturvårdsverket, 2018).

Hela området har värdefulla strukturer i form av vattensamlingar, lekvatten,
födosöksmiljöer, viloplatser och övervintringsområden för våtmarksarter, främst
brungrodor och vattensalamandrar, men även för vanlig padda (Ecocom, 2018).

Under sommaren och hösten 2018 genomfördes en naturvärdesinventering vid
Dalkarlsängen för både växter och djur, se bilaga 2 (Ekologigruppen, 2018). De
identifierade naturvärdesobjekten redovisas i Figur 14.
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Figur 14. Identifierade naturvärdesobjekt vid Dalkarlsängen (Ekologigruppen,
2018).

Tryckbankarna berör större eller mindre delar av totalt sex objekt, varav fyra
bedöms hysa påtagligt naturvärde (objekt 6, 7, 9 och 14) och två bedöms hysa
visst naturvärde (objekt 15 och 16). Tryckbankarna berör inga objekt som
bedöms hysa högt naturvärde.

Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3)
Objekt 6 utgörs av en dikad lövsumpskog med varierande luckighet. Trädskiktet är
olikåldrigt och flerskiktat. I den sydöstra delen står några senvuxna äldre ekar
som bedöms vara cirka 100 till 130 år, möjligen kan de vara något äldre.
Beståndsåldern är relativt låg och bedöms vara mellan 60 till 80 år, men med
inslag av enstaka äldre träd. Även yngre alm förekommer spritt i objektet, de har
dock inte uppnått åldrar där de bedöms vara värdefulla ur naturvårdssynpunkt. De
ekologiskt viktiga strukturerna är värdefulla träd och lågor. Inom objektet har de
rödlistade arterna jättesvampmal (nära hotad) och mindre hackspett (nära hotad)
observerats.

Objekt 7 utgörs av en olikåldrig, flerskiktad barrblandskog. Beståndet domineras
av tall men inslaget av gran är bitvis stort. Beståndet är sannolikt naturligt
föryngrat med en beståndsålder på cirka 100 år. Inslag av äldre tall förekommer
dock spritt. Dessa bedöms ha en ålder på cirka 120 år. Död ved förekommer
sparsamt, både som lågor och torrträd.
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Objekt 9 utgörs av en lövdominerad skogsbård nedanför branten i söder (objekt
8). Beståndet bedöms vara cirka 60 år. Utmed objektet kan man tydligt också se
att skogen saknar skoglig kontinuitet. Beståndet bedöms dock ha mycket starka
ekologiska samband med intilliggande naturvärde i nordbranten (objekt 8). Död
ved både som torrtäd och lågor förekommer spritt i objektet och bitvis tämligen
allmänt. Inom objektet har den skyddade arten blåsippa observerats.

Objekt 14 utgörs av en olikåldrig sumpskog med inslag av asp, björk, ek och
klibbal där klibbal dominerar i de fuktigare partierna. Beståndsåldern bedöms vara
cirka 60 år och naturligt föryngrad. I den västra delen förekommer dock enstaka
ekar som bedöms kunna vara äldre än så. Stående och liggande död ved
förekommer spritt i objektet. Lövskogen bedöms vara lämplig livsmiljö för mindre
hackspett.

Visst naturvärde (naturvärdesklass 4)
Objekt 15 utgörs av deponiområdet där det förekommer spridd busk- och
slyvegetation. Större delen av deponin är mer eller mindre vegetationstäckt, det
förekommer dock även mer eller mindre vegetationsfria partier. I den sydvästra
delen finns en mindre damm som ligger på gränsen till objekt 16 där en obestämd
art av vattensalamander hittades 2018 (Ecocom, 2018). Deponin är huvudsakligen
utfylld med jordmassor men inslag av sandigare jordar förekommer också. Flera
rödlistade arter är tidigare rapporterade från deponiområdet, kavelhirs (nära
hotad) klätt (akut hotad) och svedjenäva (nära hotad). Biotopvärdet bedöms vara
obetydligt för deponiområdet eftersom det inte utgörs av kontinuitetsmark och
därmed bedöms saknas ekologiska strukturer som är av särskilt värde för
biologisk mångfald. Det kan dock tillfälligt förekomma strukturer som gynnar arter
knutna till störda jord- och sandmiljöer.

Objekt 16 utgörs av fuktiga busk- och slymiljöer närmast deponiområdet.
Buskagen består till övervägande del av videarter och slyvegetationen utgörs
framför allt av ung björk. Buskmarkerna är bitvis täta men även halvöppna till
mindre partier med öppna fuktmarker förekommer. I den sydvästra delen finns en
mindre damm som ligger på gränsen till objekt 15 där en obestämd art av
vattensalamander hittades 2018 (Ecocom, 2018). Inga naturvårdsarter knutna till
miljön har observerats i området men groddjur kan sannolikt förekomma i
området eftersom objektet utgörs av fuktmark.

6.7 Kulturmiljö- och friluftsintressen
Ingen utpekad eller skyddad kulturmiljö finns i närheten av Bootippen.

De närmsta kända forn- och kulturlämningarna är belägna ca 300 meter öster om
Bootippen, se Figur 15. Lämningarna utgörs av en husgrund (Boo 153) respektive
ett jaktvärn (Boo 159) från nyare tid. Båda lämningarna är klassade som övriga
kulturhistoriska lämningar. (Riksantikvarieämbetet, 2018).
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Området används till viss del som strövområde men i våtmarksområdet har
tippmassor lagts i högar vilket gör området svårtillgängligt.

Figur 15. Forn- och kulturlämningar vid Bootippen visas som ®
(Riksantikvarieämbetet, 2018).

6.8 Riksintressen
Väg 222, Värmdöleden, som går strax nordväst om Bootippen är av riksintresse
för kommunikationer. Värmdöleden är den enda vägen från Nacka och Värmdö till
resten av regionen och därmed mycket viktig för arbetspendling. Vägen är även
viktig för turism då den är en av vägarna till och från skärgården.

Inga övriga riksintressen finns i Bootippens närområde enligt Länsstyrelsens
WebbGIS.

7. Förutsedd miljöpåverkan och avgränsning

Nedan redovisas den miljöpåverkan som bedöms uppstå till följd av planerad
vattenverksamhet utifrån det underlag som finns framtaget i detta skede samt
den sakliga avgränsningen för planerad MKB-process.

Anläggandet av tryckbankar innebär en påverkan på naturmiljön i och med att
delar av våtmarken fylls ut. Indirekt bidrar dock anläggandet av tryckbankarna till
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en positiv påverkan på mark- och vattenområden i närområdet i och med att de
möjliggör sluttäckning av deponin Bootippen. En avveckling av Bootippen innebär
att läckage av förorenande ämnen förhindras och att området kan nyttjas för lek,
friluftsändamål och bebyggelse. En fördjupad bedömning sker i MKBn.

7.1 Landskapsbild
Landskapsbilden kommer att förändras då delar av våtmarken täcks över av
ängsbesådda tryckbankar och områdets topografi förändras. De skogsklädda
sluttningarna bedöms inte påverkas av tryckbankarna.

Hela området kommer att utformas med syfte att bli mer lättillgängligt och
tilltalande. Därmed bedöms tryckbankarna bidra till områdets positiva utveckling.
Landskapsbilden planeras endast att behandlas översiktligt i MKBn.

7.2 Grundvatten
I samband med anläggandet av tryckbankarna kommer den underliggande torven
att pressas samman. Torven utgör idag ett naturligt fördröjningsmagasin, där viss
fastläggning och rening av lakvattenpåverkat grundvatten från deponin sker.
Reningseffekten i torvlagret kan påverkas när torvens volym minskar.
Sluttäckningen innebär samtidigt att mängden lakvatten som uppkommer minskar
drastiskt.

Påverkan på grundvattnet till följd av anläggande av tryckbankar kommer att
utredas vidare i MKBn.

7.3 Ytvatten
Tryckbankarna kommer ta ytor i anspråk, ytor som med stor sannolikhet bidragit
till rening av dagvattnet. Dalkarlskärrets yta kommer att minskas med ca
6 100 m2 av tryckbankarna, vilket motsvarar knappt 20 % av den totala
våtmarksytan. I och med att tryckbankarna anläggs minskas området för rening
och våtmarkens magasinerande effekt minskas.

Sluttäckningen innebär samtidigt att dagvatten som inkommer till området avleds
bättre. Det avledande diket som anläggs från sydvästra hörnet av området
kommer separera dagvatten från att infiltrera i deponin. Därmed minskas
lakvattenbildningen. Sluttäckningen medför även att avrinnande ytvatten från
deponin kommer vara rent eftersom vattnet inte kommer i kontakt med
deponimassorna. Därmed bedöms att även om våtmarkens yta minskar så
kommer belastningen från deponin minska nedströms området.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Baggensfjärden bedöms inte att
påverkas negativt av byggandet av tryckbankar runt Bootippen. Påverkan på
ytvatten kommer att utredas vidare i MKBn.

7.4 Föroreningar i mark
Utförda utredningar visar att det finns föroreningar i marken i området för
tryckbankarna.
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I miljökonsekvensbeskrivningen kommer föroreningar i mark och påverkan på
människors hälsa att utredas vidare.

7.5 Naturmiljö
Tryckbankarna kommer att påverka områden som bedöms ha påtagligt eller visst
naturvärde. I första hand riskeras påverkan på naturvärdesobjekt 14 (påtagligt
naturvärde) samt objekt 15 och 16 (visst naturvärde), se Figur 14.

Tryckbankarna berör även groddjurshabitat och lekvatten för groddjur. Planerade
skadeförebyggande åtgärder för groddjur framgår av bilaga 3.

Befintlig vegetation i våtmarksområdet kommer att försvinna i samband med att
tryckbankar anläggs. Vegetationen ersätts med ängssådd.

De två nyckelbiotoperna Ädellövnaturskog (N242-2012) samt Bergbrant (N238-
2012) bedöms inte påverkas nämnvärt av planerade tryckbankar, då de
skyddsvärda skogsmiljöerna framförallt är belägna i sluttningarna runt
våtmarksområdet. Sluttningarna berörs inte av anläggandet av tryckbankar.

Vilka naturvärden som påverkas av vattenverksamheten kommer att utredas
vidare i MKBn.

7.6 Kulturmiljö- och friluftsintressen
Inga utpekade områden för kulturmiljön eller kända forn- och kulturlämningar
finns i anslutning till Bootippen.

Friluftslivet inom deponiområdet bedöms påverkas positivt av planerade åtgärder.
Den stora gräsbevuxna ytan med ängskaraktär tillsammans med systemet av
dammar och våtmark blir ett område för rekreation, naturupplevelse och ökat
välbefinnande för boende, besökare samt barn och anställda vid planerad skola
och förskola. Kulturmiljö- och friluftsintressen kommer att hanteras översiktligt i
MKBn.

7.7 Riksintressen
Riksintresset, väg 222, bedöms inte påverkas av anläggning av tryckbankar och
kommer endast att hanteras översiktligt i MKBn. Inga övriga riksintressen finns i
området.

7.8 Människors hälsa
Under byggtiden kommer arbetsmaskiner och transporter leda till ökat buller för
boende i närområdet. Gällande riktvärden för byggbuller kommer att följas vid
anläggning av tryckbankar. Buller under anläggningsfasen kommer att hanteras
vidare i MKBn.

7.9 Kumulativa effekter
Planerad exploatering (skola, förskola, dammar m.m.) runt Bootippen efter
avslutad övertäckning av Bootippen och anläggande av tryckbankar innebär att
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ytterligare våtmarksområden samt nyckelbiotoper tas i anspråk. I och med
exploateringen kommer en förbättrad dagvattenrening ske. Området kommer
också kunna nyttjas för rekreation, skola, bostäder och verksamheter.

Bedömning av miljöpåverkan från planerad exploatering (exklusive tryckbankarna)
runt deponin sker i ett separat samrådsunderlag. De båda samrådshandlingarna
kommer att skickas in gemensamt till Länsstyrelsen. Kumulativa effekter kommer
att hanteras vidare i MKBn.

8. Rådighet

En viktig förutsättning för att få bedriva en vattenverksamhet är att ha rådighet
över området, vilket innebär att man äger området där verksamheten ska
bedrivas eller har ett rådighetsmedgivande från den ägare på vars fastighet
verksamheten ska bedrivas.

Nacka kommun är fastighetsägare till Boo 1:608 och har därmed rådighet över
området.

9. Samråd och tidsplan

Avgränsningssamråd enligt nya kapitel 6 i Miljöbalken.

Samråd med Länsstyrelsen, beslut samrådskrets feb 2019
Samråd med övrig samrådskrets mars 2019
Upprätta samrådsredogörelse april 2019

Samrådsmöte genomfördes med Länsstyrelsen och kommunens miljöenhet i
februari 2019. Samråd kommer även att ske genom utskick av samrådsunderlaget
till en krets av närboende samt berörda myndigheter och organisationer. En
annons om samråd kommer att införas i ortstidning.

En samrådsredogörelse kommer därefter att upprättas och lämnas till
Länsstyrelsen och bifogas ansökan till Mark- och miljödomstolen.

10. Fortsatt handläggning

När sökanden tagit del av inkomna synpunkter kommer en MKB med en teknisk
beskrivning att upprättas. När allt underlag är klart skickas ansökan om
vattenverksamhet in till Mark- och miljödomstolen i Nacka för fortsatt
handläggning.
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Förslag på innehållsförteckning MKB:

Sammanfattning (icke teknisk)
1. Inledning

1.1. Bakgrund
1.2. Syfte
1.3. Samråd

2. Beskrivning av verksamheten
3. Administrativa uppgifter
4. Avgränsning
5. Studerade alternativ

5.1. Nollalternativ
5.2. Alternativ

6. Områdesbeskrivning och nuvarande förhållanden
6.1. Planförhållanden
6.2. Landskapsbild
6.3. Geologi och hydrologi
6.4. Vattenmiljö
6.5. Föroreningar i mark
6.6. Naturmiljö
6.7. Kulturmiljö- och friluftsintressen
6.8. Riksintressen

7. Miljökonsekvenser
7.1. Landskapsbild
7.2. Vattenmiljö
7.3. Föroreningar i mark
7.4. Naturmiljö
7.5. Kulturmiljö- och friluftsintressen
7.6. Människors hälsa
7.7. Kumulativa effekter

8. Verksamheten i förhållande till planer, strandskydd, riksintressen och
skyddade områden
8.1. Planer
8.2. Riksintressen och skyddade områden

9. Miljökvalitetsnormer
10. Verksamheten i förhållande till miljömål

10.1. Nationella miljömål
10.2. Lokala miljömål

11. Skyddsåtgärder och kontroll
12. Samlad bedömning
13. Referenser
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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Nacka kommun, genomfört en naturvärdesinvente-
ring (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå detalj, vid Dalkarls-
ängen i Nacka kommun. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har även naturvär-
den av klassen ”visst naturvärde – klass 4” inventerats.  

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 
Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter 
i arbetet med framtagande av ny detaljplan i området. 

Av de identifierade naturvärdesobjekten har fem bedömts hysa högt värde (klass 2), 
sex påtagligt värde (klass 3) och tre visst värde (klass 4).  

Fyra av objekten med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) utgjordes av barrskogsmil-
jöer och ett av ädellövskog med äldre ek. I värdeklassen förekommer främst naturtyper 
som är sällsynta ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-
naturtyper). I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upp-
rätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Nio av objekten med påtagligt naturvärde utgjordes av lövskog, två objekt utgjordes av 
barrblandskog. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för 
biologisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av 
särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. 
Ekologigruppen tolkar det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på kommunal nivå. 

Tre objekt klassades som visst naturvärde (klass 4) påträffades. Varje enskilt område 
med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska 
kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen tolkar det som att denna värde-
klass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. 

Inom planområdet har totalt 40 naturvårdsarter påträffats. Sjutton arter observerades i 
samband med fältbesöket. Totalt har 24 rödlistade arter och sju arter som är skyddade 
enligt artskyddsförordningen observerats inom planområdet. En majoritet av de påträf-
fade naturvårdsarterna är knutna till skog. Några rödlistade arter är knutna till miljöer 
som inte är representerade inom planområdet utan fynd bedömdes vara tillfälligt väx-
ande inom deponiområdet.  

De rödlistade arter som noterades under inventeringen var blekticka (NT), jättes-
vampmal (NT), liten blekspik (NT), mindre hackspett (NT), motaggsvamp (NT), re-
liktbock (NT), skogsalm (CR) och tallticka (NT). Mindre hackspett (NT) observerades 
födosöka inom planområdet vid fältarbetet av denna naturvärdesinventering. Det finns 
dessutom några år gamla observationer av mindre hackspett från området och intillig-
gande områden vilket indikerar att arten förekommer regelbundet inom planområdet. 
Arten är rödlistad och dess bevarandestatus bedöms vara dålig. Mindre hackspett om-
fattas av skydd enligt 4§ i artskyddsförordningen. Kontakt bör tas med länsstyrelsen i 
Stockholms län i artskyddsfrågan. Troligen kommer en artskyddsutredning för arter 
som omfattas av 4§ i artskyddsförordningen att behöva göras. 

För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de 
största hoten för biologisk mångfald förutom en förändrad markanvändning av värde-
fulla miljöer, är fragmentering (det vill säga uppsplittring) av naturmiljöer av en viss 
naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller be-
byggelse. Barrskogarna inom planområdet är känsliga för avverkning. De rödlistade 
arter knutna till barrskogsmiljöer finns inom objekt som idag är begränsade i sin storlek 
inom planområdet. Inom flera av objekten är förekomsten av äldre tall och gammal tall 
god. Även åtskilliga arter med högt eller mycket högt signalvärde som är typiska för 



naturtypen har påträffats. Vid en förändrad markanvändning är det av stor vikt att 
behålla kontinuitet av tall och gran i olika åldrar samt behålla träd som tillåts att bli 
gamla. Lövskogarna inom planområdet är känsliga för avverkning. De rödlistade arter 
knutna till dessa miljöer finns inom objekt som idag är begränsade i sin storlek inom 
planområdet. Inom några av objekten är förekomsten av nästan gammal asp, björk och 
ek god. Åtskilliga arter med högt eller mycket högt signalvärde som är typiska för na-
turtypen har också påträffats. Vid en förändrad markanvändning är det av stor viktig 
att behålla kontinuitet av asp och ek i olika åldrar samt behålla träd som tillåts att bli 
gamla. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Nacka kommun, genomfört en naturvärdesinvente-
ring (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå detalj vid Dalkarsängen 
i Nacka kommun. För deponiområdet genomfördes NVI:n på nivå medel. Som tillägg 
till naturvärdesinventeringen har även naturvärden av klassen ”visst naturvärde – klass 
4” inventerats. Planområdets läge och avgränsning framgår av figur 1.  

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 
Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter 
i arbetet med framtagande av ny detaljplan i området. 

Fältbesök i planområdet genomfördes den 26:e september 2018 av Johan Allmér. 
Uppdragsansvarig har varit Anders Haglund och ansvarig för denna rapport har varit 
Johan Allmér. Intern kvalitetsgranskning utfördes av Anders Haglund. Uppdraget har 
genomförts under september och oktober 2018.   

 

Figur 1. Planområdets läge (grön ruta). I den infällda bilden visas en översiktskarta med plan-

området (röd linje). 

Metodik  

Förstudie 
Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning från ortofoto (Lantmäteriets webkarta 
2018). Vid tolkningen avgränsades preliminära delområden utifrån naturtyp, samt före-
komst av strukturer i naturmiljön som bedömts vara viktiga för biologisk mångfald. 
Dessa avgränsningar reviderades sedan i samband med fältbesök i området. 

Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser: 

§ Artportalen (2018-09-17) 
§ Skogen källa (Skogsstyrelsen, nyckelbiotopsinventeringen, 2018-09-16) 
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning. 



§ Kunskap om området biologiska värden hämtats från tidigare genomförda in-
venteringar i området (Ekologigruppen 2008, Pro Natura 2011 och Ecocom 
2018a och 2018b). 

§ Lantmäteriets webbaserade kartfunktion ”Kartsök och ortsnamn” har använts 
för att bedöma inventeringområdets utseende under 1960-talet med avseende 
på förekomst av öppenhet, träd, diken med mer.  

 

Naturvärdesinventering SIS 
Området har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinventering 
(NVI, metodbeskrivning bilaga 2). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva 
och värdera naturområden (naturvärdesobjekt) av betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklass-
ning, samt objektbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. Standarden 
för naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för av-
gränsade områden (se faktaruta). Vid inventering av biotopvärden kartläggs förekomst 
av ekologiskt värdefulla biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, som till exem-
pel förekomst av gamla träd, gammal skog, död ved och träd med håligheter. För att 
kartlägga artvärde inventeras förekomster av naturvårdsarter (se faktaruta, sidan 12). 
Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, lavar, mossor, 
vedsvampar samt kläckhål och gnagspår efter vedlevande skalbaggar. Även natur-
vårdsarter av fåglar noterades men någon riktad inventering har inte genomförts. Uti-
från inventeringsresultatet avgränsades ett antal områden med naturvärden (se figur 2 
och bilaga 1), så kallade naturvärdesobjekt. En mer detaljerad beskrivning av metoden 
för inventering enligt SIS-standarden finns i bilaga 2. I denna bilaga framgår också de 
justeringar som gjorts av SIS bedömningsgrunder för exempelvis vanlig förekom-
mande hotade arter som exempelvis ask och kungsfågel.  

Fältbesök genomfördes 27:e september 2018.  

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes i slutet av september 2018 och förekomster av tidigt blommande 
kärlväxter och häckande fåglar har inte kunnat undersökas inom ramarna för denna 
inventering. Trots detta kan naturvärdesbedömningen för samtliga aktuella naturtyper 
ses som säker, då naturvårdsarter i andra artgrupper förekommit i tillräcklig mängd för 
att bedöma objektens naturvärden. Dock har förekomster av svampar varit underre-
presenterade på grund av torr väderlek under sommar och tidig höst. Antalet noterade 
naturvårdsarter från respektive naturvärdesobjekt bedöms dock som regel vara tillräck-
ligt för en säker bedömning.  

Avgränsningar 
Det ingår inte i detta uppdrag att utreda geologiska värden. Någon riktad fågelinvente-
ring har inte utförts inom ramen för detta uppdrag. Information om fågelförekomster i 
området har hämtats från observationer av fågel under inventeringen, samt från rap-
porter på Artportalen (Artportalen 2018). Det ingick inte i detta uppdrag att i detalj 
kartera värdefulla träd. Inte heller kartläggning av värden för friluftsliv, rekreation samt 

Bedömning av art- och biotopvärde 
Biotop- och artvärde bedöms var för sig på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och 
högt), och sammanvägs till ett helhetsvärde, det vill säga objektets naturvärdesklass. 

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt 
sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in.  

I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter; förekomst av naturvårdsarter (se fak-
taruta nedan), rödlistade arter, hotade arter och artrikedom. 
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ekologiska spridningssamband, utredande av konsekvenser av en förändrad markan-
vändning, samt förslag till kompensationsåtgärder.  

Tidigare inventeringar 
Ekologigruppen genomförde 2008 en kommuntäckande naturvärdesinventering till-
sammans med Skogsstyrelsen (Ekologigruppen 2008). Skogsstyrelsen har avgränsat två 
nyckelbiotoper inom planområdet. År 2001 genomförde Pro Natura en inventering av 
skogsmarken kring deponin inom planområdet (Pro Natura 2011). Vid denna invente-
ring avgränsades inga naturvärdesobjekt, däremot inventerades området på förekomst 
av värdefulla träd och naturvårdsarter. 

Ecocom har genomfört en linjetaxering av fågel inom deponiområdet samt en invente-
ring av groddjur och livsmiljöer för groddjur. Båda inventeringarna genomfördes 
sommaren 2018.  



Allmän beskrivning av området 
Planområdet är cirka 9 hektar stort. Centralt i området ligger en gammal deponi som är 
övertäckt med jordmassor.  

I den södra delen går en nordsluttning i sydvästlig till nordostlig riktning. Uppe på 
höjden dominerar hällmarkstallskog, medan branterna och bergsfoten utgörs av bland-
skog och triviallövskog. I branten förekommer ek och gran. Beståndsåldern på skogen 
uppe på platån bedömdes vara cirka 100 år. Skogen i branten och bergsfoten något 
yngre, cirka 70 – 80 år. I de nedre delarna finns bitvis inslag av äldre ek, gran och tall. 

Väster om deponin ligger en äldre barrblandskog med en beståndsålder på cirka 80 – 
100 år. Skogen i den södra delen utgörs av barrblandskog av blåbärsristyp, norrut 
övergår skogen till en blandskog av lågörtstyp. I den södra delen, mot grusvägen i de-
poniområdet växer flera ekar i skogsbrynet. Inslaget av asp och ek är bitvis stort. Barr-
blandskogen övergår österut i en sumpskog med inslag av asp, björk, ek och klibbal. 
Mot barrblandskogen i den norra delen övergår sumpskogen i lövblandskog på frisk 
mark. Mot deponin övergår sumpskogen i buskmark, framför allt videbuskage och ung 
björk. 

Deponiområdet utgörs till stor del av jordupplag. I deponiområdet förekommer spridd 
busk- och slyvegetation. Större delen av deponin är vegetationstäkt. Närmast öster om 
deponin ligger halvöppna till mer eller mindre slutna fuktiga busk- och lövslyområden. 
Öster där om övergår området i en förstagenerations lövblandskog. En stor del av 
lövskogen utgörs av sumpskog. Bitvis förekommer lundartade och torrare partier. Sko-
gen består av asp, björk ek, klibbal och spridda sälgar och har en varierad grad av slu-
tenhet. Skogen är förhållandevis ung, cirka 60 - 80 år i medelålder, det förekommer 
dock även äldre träd spritt i området. Ett större dike går även nu igenom området i 
väst - ostlig riktning. Ett mindre fuktområde norr om deponin är relativt öppet men 
stadd i igenväxning. De fuktigare partierna har tidigare varit öppen till halvöppen, di-
kad fuktmark enligt historiskt ortofoto från 1960 (Lantmäteriet 2018).  

Öster om lövblandskogen ligger två mindre barrblandskogar som till större delen do-
mineras av tall. Inslag av mindre hällmarkspartier förekommer också. Barrskogen be-
döms ha en beståndsålder på cirka 80 till 100 år. Inslag av gammal tall förekommer 
spritt i båda områdena. I kanten av den norra barrblandskogen, ner emot intilliggande 
lövblandskog, växer en bård med äldre ek. 

Utmed den norra delen av området växer en blandlövskog med ett stort inslag yngre 
ek, Inslag av äldre träd förekommer också spritt i området. I lövskogsområdet ligger 
två små höjder med talldominerad skog. Gammal tall dominerar på båda dessa höjder 
och de äldsta tallarna bedöms vara upp emot 200 år, medan flertalet har en ålder på 
cirka 120 – 150 år. 
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Naturvärden 
Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering 
(NVI, metodbeskrivning bilaga 2). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva 
och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. Naturvär-
desinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning, samt 
objektbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. I bilaga 1 redovisas 
respektive objekts naturvärde i detalj och här finns också bilder från varje objekt. Ne-
dan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen.  

Områdets naturvärden redovisas i karta, figur 2. Fyra objekt med högt naturvärde 
(klass 2), sex objekt med påtagligt naturvärde (klass 3), samt tre objekt med visst natur-
värde (klass 4).  

 

 

Figur 2. Karta som visar identifierade naturvärdesobjekt inom planområdet. Observationer av 
födosökande mindre hackspett anges med lila cirkel, lämpliga livsmiljöer för arten anges med 
grön cirkel. Markanta diken/vattendrag anges med lila linje. 

Naturvärdesklasser 
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014): 

Högsta naturvärde, naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald  

Högt naturvärde, naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.  

Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald  

 



Områden med naturvärden 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
I planområdet har fem objekt med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) påträffats, 
objekt 1, 5, 7 och 8 (figur 2). I värdeklassen förekommer främst naturtyper som är 
sällsynta ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-naturtyper). I 
denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Tre av objekten utgjordes av barrskogsmiljöer och ett utgjordes av ädellövskog med 
äldre ek. Objekt 1 och 5 bedömdes hysa ett påtagligt artvärde och påtagligt biotop-
värde medan objekt 8 och 12 bedömdes ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. 
Objekt 11 bedömdes ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde, detta är dock en 
preliminär bedömning av artvärde eftersom objektet kan förväntas ha förekomst röd-
listade marksvampar men inga rödlistade arter hittades vid inventeringstillfället.  Det 
betyder att det förekom ett flertal naturvårdsarter inom dessa objekt. Vidare förekom 
strukturer viktiga för biologisk mångfald ganska rikligt, men enstaka biotopkvaliteter 
som kan förväntas saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.  

Objektet 1 utgjordes av två mindre höjder med gammal tallskog. Inslag av yngre gran 
och ek förekom också spritt i objektet. De äldsta tallarna bedömdes vara upp emot 180 
år, medan majoriteten hade en ålder på cirka 120–150 år. Beståndsålder uppskattades 
till runt 100–120 år. I objektet hittades naturvårdsarterna tallticka, blomkålssvamp och 
grovticka. 

Objekt 5 utgjordes av en bård med inslag av äldre ek. Ekarna stod utmed kanten på en 
höjd och bedömdes ha en ålder på cirka 100 till 150 år, möjligen något äldre. Bröst-
höjdsdiametern på låg på mellan 70 – 100 cm. Ekarna stod mer eller mindre skuggigt 
och skulle behöva friställas något mot söder. I objektet hittades de rödlistade natur-
vårdsarterna reliktbock (gamla kläckhål), tallticka, rosa skärelav, liten blekspik, samt en 
trolig förekomst av blekticka (tabell 2, och 3). 

Objekt 8 utgjordes av en bergsbrant där hällmarkstallskog växte uppe på platån och 
lövblandskog dominerade i branten och bergsfoten. Skogen var naturligt föryngrad och 
olikåldrig och över lag flerskiktad. Delar av branten utgjordes av en rasbrant medan 
andra delar bestod av lodytor. Skogen uppe på platån dominerades av tall där inslaget 
av gammal tall bitvis var stort. Åldern på de äldsta tallarna bedömdes vara minst 150 år 
och beståndsåldern cirka 100 år. Skogen i branten och bergsfoten bedömdes vara cirka 
60–80 år, med inslag av äldre träd av ek, gran och tall. Några tallar bedömdes vara cirka 
150 år, medan de äldsta ekarna och granarna hade en ålder på cirka 100 år (gran) till 
130 år (ek). I branten och utmed bergsfoten var förekomsten av död ved tämligen 
allmän, både som liggande och stående död ved. I objektet hittades flera rödlistade 
arter och övriga naturvårdsarter (tabell 2 och 3). 

Objekt 11 utgjordes av en äldre, luckig och olikåldrig barrblandskog av blåbärsristyp. 
Beståndsåldern bedömdes vara cirka 100 år och naturligt föryngrad, inslag av några 
äldre tallar förekom i objektet. Bitvis var inslaget av asp stort, även en del ekar förekom 
i objektets södra del. Skogen var påverkad av skogsbruksåtgärder, men har under se-
nare tid klarat sig från större ingrepp. Död ved förekom spritt i området, men tämligen 
sparsamt. Flera naturvårdsarter påträffades i objektet, det dock finns en viss osäkerhet i 
inrapporterade fynd av rödlistade arter med avseende på exakta förekomster inom 
objekt 11, 12 och 13. Objektet bedöms preliminärt till högt artvärde eftersom man 
sannolikt kan hitta flera arter marklevande svampar med högt eller mycket högt indika-
torvärde (tabell 3). Vid fältbesöket var dock tillgången på marklevande svampar dåligt 
på grund av en torr höst.  

Objekt 12 utgjordes av en olikåldrig barrblandskog av lågörttyp. Inslag av små fukt-
stråk förekom också spritt i objektet. Beståndsåldern bedömdes vara något yngre än 
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objekt 11, cirka 80–90 år. Skogen var naturligt föryngrad och till större delen flerskik-
tad. Död ved förekom bitvis rikligt i objektet, dock kan man för naturtypen förvänta 
sig mer död ved under optimala förhållanden. Flera rödlistade arter och övriga natur-
vårdsarter påträffades i objektet (tabell 2 och 3). 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
I planområdet har sex objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats. I denna 
klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på 
varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för 
att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar 
det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
kommunal nivå. 

Nio av objekten utgjordes av lövskog, objekt 2, 3, 6, 9, 13 och 14. Objekt 4 och 7 ut-
gjordes av barrblandskog och objekt 10 utgjordes av en anlagd damm (figur 2). Objek-
ten bedömdes ha ett visst till påtagligt artvärde och visst till påtagligt biotopvärde. Det 
betyder att det förekom naturvårdsarter men att arter med högt indikatorvärde inte var 
vanligt förekommande. De biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknades 
eller förekom inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. Objekt 2 utgjordes av en blandskog 
som till större delen dominerades av ek. Beståndet var olikåldrigt och flerskiktat, be-
ståndsåldern bedömdes vara cirka 70 år. Död ved förekom sparsamt i området, fram-
för allt i klenare dimensioner. Lövskogen bedömdes vara lämplig livsmiljö för mindre 
hackspett, arten observerades även i objektet vid inventeringstillfället hösten 2018. 

Objekt 3 utgjordes av en blandskog som till större delen dominerades av asp men även 
ek, björk och sälg förekom sparsamt. Beståndet var naturligt föryngrat, olikåldrigt och 
flerskiktat. Beståndsåldern bedömdes vara cirka 70 år. Död ved förekom spritt i områ-
det, framför allt i klenare dimensioner. Lövskogen bedömdes vara lämplig livsmiljö för 
mindre hackspett. 

Objekt 4 utgjordes av en olikåldrig, flerskiktad barrblandskog. Beståndet dominerades 
av tall men inslaget av gran var bitvis stort. Beståndet är sannolikt självföryngrat med 
en beståndsålder på cirka 80 till 100 år. Inslag av äldre tall förekommer dock spritt. 
Dessa bedömdes ha en ålder på cirka 120–150 år. Död ved förekom sparsamt, både 
som lågor och torrträd.  

Objekt 6 utgjordes av en dikad lövsumpskog med varierande luckighet. Trädskiktet var 
olikåldrigt och flerskiktat. I den sydöstra delen stod några senvuxna äldre ekar som 
bedömdes vara cirka 100 till 130 år, möjligen kan de vara något äldre. Beståndsåldern 
var relativt låg och bedömdes vara mellan 60 till 80 år, men med inslag av enstaka äldre 
träd. Även yngre alm förekom spritt i objektet, de har dock inte uppnått åldrar där de 
bedömdes vara värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Lövskogen bedömdes vara lämplig 
livsmiljö för mindre hackspett, arten observerades även i objektet vid inventeringstill-
fället hösten 2018. 

Objekt 7 utgjordes av av en olikåldrig, flerskiktad barrblandskog. Beståndet dominera-
des av tall men inslaget av gran är bitvis stort. Beståndet är sannolikt naturligt föryngrat 
med en beståndsålder på cirka 100 år. Inslag av äldre tall förekom dock spritt. Dessa 
bedömdes ha en ålder på cirka 120 år. Död ved förekom sparsamt, både som lågor och 
torrträd. 

Objekt 9 utgjordes av en lövdominerad skogsbård nedanför branten i söder (objekt 8). 
Beståndet bedömdes vara cirka 60 år. Dessa delar var mer eller mindre trädfria i histo-
riska ortofoton från 1960-talet (Lantmäteriet 2018). Utmed objektet kunde man tydligt 
också se att skogen saknade skoglig kontinuitet. Beståndet bedömdes dock ha mycket 
starka ekologiska samband med intilliggande naturvärde i nordbranten (objekt 8). Död 
ved både som torrtäd och lågor förekom spritt i objektet och bitvis tämligen allmänt. 



Objekt 10 utgjordes av en anlagd damm. Bredkaveldun täckte stora delar av dammen 
men bitvis förekom något större öppna vattenytor. Andmat täckte vattenytan i hela 
dammen vilket tyder på att vattnet var näringsrikt. Ett större dike gick igenom dam-
men. Dammen bedömdes vara av värde för bland annat groddjur och insekter. Klass-
ningen är preliminär och baserar sig på att dammen kan vara viktig groddjurslokal. Vid 
en groddjursinventering som utfördes sommaren 2018 hittades salamander i dammen 
vilket styrker bedömningen av värdeklass (Ecocom 2018). En noggrannare inventering 
av dammen bör göras för att få klarhet i om större vattensalamander leker i dammen. 

Objekt 13 utgjordes av en blandskog som dominerades av asp och en del ek, även 
inslag av gran och tall förekom. Död ved förekom sparsamt, men några grövre lågor av 
asp och ek påträffades. Lövskogen bedömdes vara lämplig livsmiljö för mindre hack-
spett. 

Objekt 14 utgjordes av en olikåldrig sumpskog med inslag av asp, björk, ek och klibbal 
där klibbal dominerar i de fuktigare partierna. Beståndsåldern bedöms vara cirka 60 år 
och naturligt föryngrad. I den västra delen förekommer dock enstaka ekar som be-
dömdes kunna vara äldre än så. Stående och liggande död ved förekom spritt i objek-
tet. Lövskogen bedömdes vara lämplig livsmiljö för mindre hackspett.  

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  
Tre objekt, 15, 16 och 17, bedömdes hysa visst naturvärde (klass 4). Varje enskilt om-
råde av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är 
av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att 
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen tolkar det som 
att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal 
nivå.  

Objekt 15 utgjordes av deponiområdet där det förekommer spridd busk- och slyvege-
tation. Större delen av deponin är mer eller mindre vegetationstäkt, det förekommer 
dock även mer eller mindre vegetationsfria partier. I den sydvästra delen finns en 
mindre damm som ligger på gränsen till objekt 16 där en obestämd art av vattensala-
mander hittades 2018 (Ecocom 2018). Deponin är huvudsakligen utfylld med jordmas-
sor men inslag av sandigare jordar förekommer också. Objektet utgörs inte av någon 
kontinuitetsmark och arterna man finner här är oftast opportunister som är snabba på 
att etablerar sig på vegetationsfria ytor. Flertalet arter har troligen spritts hit med hitt-
transporterade jordmassor som tippas på platsen. Flera rödlistade arter är rapporterade 
från området, kavelhirs (NT, Artportalen 2014) klätt (CR, Artportalen 2013) och sved-
jenäva (NT, Artportalen 2013). I de delar av tippen där markskiktet kontinuerligt störs 
så att vegetationsfria ytor skapas kan arter som klätt och svedjenäva ha möjligheter att 
fortleva inom området. Artvärdet för objektet bedömdes vara högt på grund av att den 
akut hotade arten klätt har hittats i objektet, det är dock osäkert om arten fortfarande 
växer i deponiområdet. Biotopvärdet bedömdes vara obetydligt för deponiomårdet 
eftersom det inte utgjordes av kontinuitetsmark och därmed bedömdes saknas ekolo-
giska strukturer som är av särskilt värde för biologisk mångfald. Det kan dock tillfälligt 
förekomma strukturer som gynnar arter knutna till störda jord- och sandmijlöer. Be-
dömningen av art- och biotopvärde är dock preliminärt på grund av det relativt sena 
inventeringstillfället. 

Objekt 16 utgjordes av fuktiga busk- och slymiljöer närmast deponiområdet. Buskagen 
bestod till övervägande del av videarter och slyvegetationen utgjordes framför allt av 
ung björk. Buskmarkerna var bitvis täta men även halvöppna till mindre partier med 
öppna fuktmarker förekom. I den sydvästra delen finns en mindre damm som ligger på 
gränsen till objekt 15 där en obestämd art av vattensalamander hittades 2018 (Ecocom 
2018) Inga naturvårdsarter knutna till miljön har observerats i området men groddjur 
kan sannolikt förekomma i området eftersom objektet utgjordes av fuktmark. 
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Objekt 17 utgjordes av ett yngre bestånd med lövskog. Björk, asp, ek och sälg. Dessu-
tom förekom några yngre almar i objektet. I den sydvästra delen av objektet, utmed 
Morkullsvägen står en gammal tall och en äldre ek. tallen bedömdes vara cirka 110 – 
130 år och eken cirka 80 – 100 år. Båda träden bedömdes ha förutsättningar att hysa 
naturvårdsarter. Död ved förekom mycket sparsamt och inga naturvårdsarter hittades 
under fältbesöket. 

Naturvårdsarter  
Inom planområdet har totalt 43 naturvårdsarter påträffats. 17 arter observerades i 
samband med fältbesöket. Totalt har 24 rödlistade arter och sju arter som är skyddade 
enligt artskyddsförordningen observerats inom planområdet. En majoritet av de påträf-
fade naturvårdsarterna är knutna till skog. Några rödlistade arter är knutna till miljöer 
som inte är representerade inom planområdet utan fynd bedöms vara tillfälliga obser-
vationer inom deponiområdet. Samtliga förekomster av naturvårdsarter finns listade i 
tabell 1, 2 och 3. 

Det finns från planområdet 16 naturvårdsarter registrerade i rapportsystemet Artporta-
len, som inte hittades vid denna inventering (sökning mellan år 1990–2018). Dessa 
arter redovisas i tabell 1, 2 och 3. Utöver de som hittades vid denna inventering eller 
som finns inrapporterade i rapportsystemet Artportalen är ytterligare sex stycken arter 
rapporterade av Pro Natura 2011, samt två arter av Ecocom 2018 inom planområdet 
(tabell 2 och 3). 

Skyddade arter (artskyddsförordningen) 
Totalt finns sju arter noterade från området som är skyddade enligt svensk lag i art-
skyddsförordningen. Förekomsterna av skyddade arterna redovisas nedan (tabell 1).  

 

Arter listade i § 4 i Artskyddsförordningen 
Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen § 4, men 
arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt såd-

Naturvårdsart 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt 
förekommande. Genom sin förekomst signalerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett 
område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter.  

Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas 
rödlistade arter, typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade 
i habitatdirektivet), skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinvente-
ringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betes-
marksmetodik), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. Naturvårdsarter innefattar även 
enligt Artskyddsförordningen skyddade arter  

Naturvårdsarterna delas av Ekologigruppen in i olika indikatorartskategorier med klasserna 
mycket högt, högt, viss och ringa. Arter med mycket högt indikatorvärde är antingen ovanliga 
rödlistade eller hotade arter, eller arter som i sig gör att området är skyddsvärt. Ringa indikator-
värde används för arter som är naturvårdsarter på grund av rödlistning, eller att de utpekats 
som typiska arter, men som är så vanliga att de inte indikerar särskilt artrika förhållanden. 

 

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 samla in eller skada exemplar av arten. I många fall får man inte 
heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon.  

För arter listade i § 4 artskyddsförordningen så är det också förbjudet att skada eller förstöra 
djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 



ana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpning-
en av förordningen (Naturvårdsverket 2009).  

Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa, särskilt under djurens 
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 

I samband med en inventering av groddjur observerades flera obestämda individer av 
vattensalamander, möjligen rör det sig om större vattensalamander som är skyddad 
enligt 4 § artskyddsförordningen. Detta bör utredas närmare då arten har ett starkt 
skydd. 

För arter som omfattas av 4 § artskyddsförordningen bör en mer ingående artskyddsut-
redning göras där man utreder om arterna kan komma att påverkas av planförslaget 
och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella. En kontakt med länsstyrelsen bör också 
tas i ärendet. 

 

Tabell 1.  Skyddade arter med påvisad och sannolik förekomst i utredningsområdet. Årtal efter 

källa är det senaste året då arten är observerad från platsen. 

Svenskt namn Skydd Förekomst Indikator-
värde 

Källa 

Mindre hackspett 4 § Artskyddsförordningen Ooserverad inom 
objekt 2, 6  

Högt Ekologigruppen 2018  

Gröngöling 4 § Artskyddsförordningen Observerad inom 
planområdet 

Högt Artportalen 2015 

Gulsparv 4 § Artskyddsförordningen Observerad inom 
planområdet 

Lågt Artportalen 2006 

Kungsfågel 4 § Artskyddsförordningen Observerad inom 
planområdet 

Inget Artportalen 2017 

Berguv 4 § Artskyddsförordningen Observerad inom 
planområdet 

Högt Artportalen 2015 

Spillkråka 4 § Artskyddsförordningen Observerad inom 
planområdet 

Högt Artportalen 2015 

Törnskata 4 § Artskyddsförordningen Observerad inom 
planområdet 

Högt Ecocom 2018 

Vattensalamander 
(obestämd art) 

4 § eller 6 § Artskyddsförord-
ningen 

Obejekt 10, damm 
mellan 15 och 16 

 

Visste eller 
mycket högt 

Ecocom 2018 

Blåsippa 8 § Artskyddsförordningen Objekt 1, 2, 5, 8, 9, 
11 

Visst Ekologigruppen 2018 

 

Av de rödlistade fåglar, och därmed prioriterade i skyddsarbetet, som är observerade i 
planområdet (tabell 1, 2) bedöms mindre hackspett (NT) vara den art som perma-
nent uppehåller sig i området, förutom observationen vid denna inventering har arten 

Fågeldirektivet (rådets direktiv 79/409/EEG) omfattar alla vilda fågelarter som förekommer 
naturligt inom EU och gäller för fåglar samt deras ägg, bon och livsmiljöer. Syftet är att åter-

skapa arternas populationer på en nivå ”som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kultu-
rella behov”. Det ska ske genom åtgärder riktade mot arterna och deras livsmiljöer (Naturvårds-
verket 2009).  
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rapporterats till Artportalen vid tre tillfällen. I området förekommer flera miljöer som 
utgör lämpliga livsmiljöer (bland annat för fortplantning och vila) för arten och den 
observerades födosöka i objekt 2 och 6 under naturvärdesinventeringen. Vår bedöm-
ning är att det kan finnas risk för att planförslaget påverkar artens livsmiljöer inom 
planområdet. Det ingår inte i detta uppdrag att utreda en sådan påverkan eller ge för-
slag på skyddsåtgärder som står i proportion till eventuell påverkan på mindre hack-
spetts livsmiljöer. 

Gröngöling (NT) kan troligen nyttja delar av området, framför allt för födosök, men 
över lag bedöms området vara något för slutet för att vara en optimal miljö för arten. 
Arten observerades under häckningstid i samband med en fågelinventering i området 
2018 (Ecocom 2018). Detta gör att det finns skäl att tro att arten regelbundet finns i 
området och att delar av skogsmiljöerna utgör livsmiljöer för arten.   

Spillkråka (NT) är observerad från planområdet och kan möjligen förekomma regel-
bundet i skogsområdena. Framför allt de skogsområden som hyser gammal tall be-
döms kunna vara lämpliga livsmiljöer för arten, men även en del av lövskogsområdena 
med lite grövre träd.  

Berguv (NT) har observerats vid något enstaka tillfälle. Arten förekommer regelbun-
det i skärgårdsområdet och jagar vanligen över stora områden. Deponiområden kan 
vara bra jaktmarker eftersom de många gånger drar till sig gnagare och andra viktiga 
bytesdjur för berguv.  

Gulsparv (VU) har observerats vid något tillfälle och är troligen tillfällig i området. 
Deponiområdet och intilliggande buskmarker påminner något om de miljöer som arten 
normalt är förknippade med som åkermiljöer med inslag av åkerholmar, bryn och 
buskmarker. Kungsfågel (VU) är beroende av större skogsområden och förekommer 
sannolikt tillfälligt inom barrskogsområdena inom planområdet med dessa är alldeles 
för små för att utgöra viktiga livsmiljöer för arten.  

Törnskata observerades i samband med en fågelinventering 2018 i området (Ecocom 
2018). Arten är inte rödlistad och dess bevarandestatus kan därmed bedömas som god, 
dock missgynnas arten kraftigt av att dess livsmiljöer minskar i landskapet. 

Arter listade i § 8 i Artskyddsförordningen 
Blåsippa som växer i något kalkpåverkade miljöer vilket är ganska vanligt i Stockholms-
regionen är påträffad på flera ställen inom planområdet, objekt 1, 2, 5, 7, 8. I och med 
att blåsippa omfattas av artskyddsförordningen bör ett samråd med länsstyrelsen ske 
där de får ta ställning till om dispens från artskyddsförordningen behöver sökas. 

Rödlistade arter 

24 rödlistade arter noterades från området (tabell 2). 18 av dessa tillhör hotkategorin 
nära hotade arter (NT), tre sårbara arter (VU) och tre tillhör hotkategorin akut hotade 
arter (CR). 

I samband med denna inventering hittades följande arter; mindre hackspett (nära ho-
tad, NT), jättesvampmal (NT), reliktbock (NT), liten blekspik (NT), tallticka (NT), 
blekticka (NT) motaggsvamp (NT) och skogsalm (akut hotad, CR). 

Den svenska rödlistan - rödlistningskategorier  
Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken och uppdateras var femte år. Den senaste 

versionen släpptes 2015 (Gärdenfors 2015) Rödlistan anger olika arters risk att dö ut från 
Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns sju katego-
rier: 

(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) livs-
kraftig, (DD) kunskapsbrist. 



De rödlistade fåglar som är observerade i planområdet (tabell 2) beskrivs under rubri-
ken ”Arter listade i § 4 i Artskyddsförordningen” ovan.  

De rödlistade insekter som har observerats inom området är knutna till skog (tabell 2). 
Kläckhål av reliktbock (NT) har hittats på flera tallar inom området (objekt 1, 4 och 
5). Angreppen från reliktbocken och dess kläckhål bedöms vara gamla och förmodlig-
en från en tid då tallarna var betydlig mer solexponerade. Tallarna som arten är funnen 
på är dock gamla och bedöms vara värdefulla för vedlevande insekter över lag. Tallar 
med en minimiålder på cirka 120 år bedöms vara omöjliga att ersätta med bibehållen 
ekologisk funktion eftersom det rör sig om tidsrymder på över 100 år innan de värden 
de har för biologisk mångfald skapas. Jättesvampmal (NT) är knuten till mer eller 
mindre orörd gammal löv- eller blandskog. Larverna av jättesvampmal lever i frukt-
kroppar av vedsvampen fnöskticka, kontinuerlig tillgång till fnöskticka är således viktig 
för artens fortlevnad. 

 

Figur 3. Bilden visar ett kläckhål av den rödlistade arten jättesvampmal (NT), det större hålet till 
vänster i bild. Bilden är inte från Dalkarlsängen.  
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Tabell 2.  Rödlistade arter som observerats inom området. Årtal efter källa är det senaste året då 

arten är observerad från platsen. Rödlistkategorier (R.K.): NT - Nära hotad, VU - Sårbar, Strakt 

hotad - EN, CR - Akut hotad. 

Svenskt namn Artgrupp Förekomst Indikator- 

värde 

R.K. Källa 

Berguv Fåglar Observerad inom planområdet Mycket högt NT Artportalen 2015 

Kungsfågel Fåglar Observerad inom planområdet Lågt NT Artportalen 2017 

Gulsparv Fåglar Observerad inom planområdet Lågt VU Artportalen 2006 

Gröngöling Fåglar Observerad inom planområdet Lågt NT Artportalen 2015 

Mindre	hackspett Fåglar Objekt 2, 6 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 

Spillkråka	 Fåglar Observerad inom planområdet Högt NT Artportalen 2015 

Jättesvampmal Insekter Objekt 6, 8 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 

Reliktbock Insekter Objekt 1, 4, 5 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 

Liten	blekspik lavar Objekt 5 Mycket högt VU Ekologigruppen 2018 

Rosa	skärelav lavar Objekt 5 Mycket högt NT Pro Natura 2011 

Blekticka Storsvampar Objekt 5 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 

Jättekamskivling Storsvampar Objekt 11 eller 12, osäkerhet i 
lokalangivelse. 

Mycket högt NT Ekologigruppen 2008 

Motaggsvamp Storsvampar Objekt 4, 8 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 

Ostticka Storsvampar Objekt 11 eller 12, osäkerhet i 
lokalangivelse. 

Mycket högt VU Ekologigruppen 2008 

Oxtungssvamp Storsvampar Objekt 12 eller 13, osäkerhet i 
lokalangivelse. 

Mycket högt NT Ekologigruppen 2008 

Scharlakansvaxskiv-
ling 

Storsvampar Objekt 11 eller 12, osäkerhet i 
lokalangivelse. 

Mycket högt NT Ekologigruppen 2008 

Tallticka	 Storsvampar Objekt 1, 5, 8 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 

Veckticka	 Storsvampar Objekt 11 eller 12, osäkerhet i 
lokalangivelse. 

Mycket högt NT Ekologigruppen 2008 

Vågticka	 Storsvampar Objekt 11 eller 12, osäkerhet i 
lokalangivelse. 

Mycket högt NT Ekologigruppen 2008 

Kavelhirs	 Kärlväxter Objekt 15? Mycket högt NT Artportalen 2014 

Klätt	 Kärlväxter Objekt 15? Mycket högt CR Artportalen 2013 

Naverlönn	 Kärlväxter Objekt 8? - CR Artportalen 2008 

Skogsalm	 Kärlväxter Objekt 3, 8, 17 Lågt CR Ekologigruppen 2018 

Svedjenäva	 Kärlväxter Objekt 15? Mycket högt NT Artportalen 2013 

 



Inom planområdet har flera rödlistade lavar och svampar hittats (tabell 2). Att inte fler 
av de arter som har hittats tidigare i området inte hittades i samband med denna inven-
tering beror sannolikt på den torra sommaren och hösten. Förutsättningarna för tidi-
gare funna arter bedöms fortfarande finnas i området och det finns ingen anledning att 
utgå ifrån att de har utgått från området. Av rödlistade larvar observerades rosa 
skärelav (NT) vid en inventering 2011 (Pro Natura 2011) på en äldre ek objekt 5. Ar-
ten växer företrädelsevis på ekar i något skuggigare förhållanden, i Stockholmsregionen 
växer den ofta på senvuxna ekar i bergsbranter. Arten får anses vara relativt ovanlig i 
regionen och starkt knuten till ekområden med lång kontinuitet. Liten blekspik (VU) 
hittades på en ek i objekt 5. Arten förekommer på flera olika lövträd men är i regionen 
vanligast på gamla ädellövträd som alm, lönn, ask och ek i parklandskap, lövängar, 
alléer och på vårdträd. Arten är knuten till ädellövområden med lång kontinuitet.  

I planområdet har flera rödlistade vedlevande svampar observerats, blekticka (NT), 
ostticka (VU), oxtungssvamp (NT), tallticka (NT), veckticka (NT och vågticka 
(NT). Blekticka och oxtungssvamp hittades på äldre ekar i planområdet. Observation-
en av blekticka (objekt 5) är något osäker, den växte högt upp i kronan på en äldre ek 
och det var svårt att säker artbestämma fruktkroppen från marken trots att handkikare 
användes. Fyndet av oxtungssvamp gjordes på en ek i objekt 12 eller 13 (osäkerhet i 
fyndets läge) (Artportalen), arten är knuten till gammal ek och uppträder vanligast på 
stambaserna. Ostticka (VU), veckticka (NT) och vågticka (NT) hittades inom plan-
området på lågor av asp i objekt 11 eller 12 (osäkerhet i fyndens läge). Både ostticka 
och vågticka förekommer huvudsakligen på granlågor men i östra Svealand har påfal-
lande många fynd av båda arterna gjorts på asp. Båda arterna är knutna till äldre bland-
skogsmiljöer med lång kontinuitet. Veckticka växer nästan uteslutande på asp men det 
finns enstaka fynd på sälg, björk och rönn. Arten är knuten till skogsmiljöer med kon-
tinuitet av asp. Tallticka (NT) är funnen på gamla tallar inom planområdet. Arten 
växer parasitiskt på levande stammar av tall i flera olika tallskogsmiljöer. I Stockholms 
stad och i närområdena där gammal tall fortfarande förekommer tämligen allmänt i 
sparade grönområden är arten tämligen allmän. I det brukade skogslandskapet saknas 
dock arten nästan hel och hittas där framför allt på hällmarker med gammal tall eller 
utmed strandzoner där gammal tall har sparats. Arten är knuten till tallmiljöer med lång 
kontinuitet. 

Sex stycken rödlistade kärlväxter har påträffats inom planområdet (tabell 2). Kavelhirs 
(NT, Artportalen 2014) förekommer vanligen på sandig kulturmark där konkurrensen 
från omgivande vegetation är svag. Inom planområdet har den troligen observerats 
inom objekt 15, närmare beskrivning av fyndplatsen saknas i Artportelen. Klätt (CR, 
Artportalen 2013) förekommer främst i höstråg, ofta tillsammans med råglosta, blåklint 
eller andra åkerogräs. Observationen inom planområdet gjordes troligen i deponiom-
rådet och fyndet får anses vara tillfälligt. Inga naturliga livsmiljöer för arten förekom-
mer inom planområdet. Naverlönn (CR) är i dessa trakter en förvildad trädgårdsväxt 
och saknar indikatorvärde här. Skogsalm (CR) växer inom planområdet i objekt 6, 8 
och 17 som unga plantor. Skogslam är klassad som akut hotad på grund av almsjuka 
som orsakas av svampen Ophiostoma novo-ulmi. Denna svampsjukdom angriper endast 
äldre träd gör att träden dör. Gamla levande träd av skogsalm är numera ganska ovan-
ligt inslag medan ung skogsalm är allmänt förekommande i regionen. Ung skogsalm 
har endast ett visst indikarorvärde och indikerar framför allt en viss typ av markförhål-
landen. Svädjenäva (NT, Artportalen 2013) är observerat från planområdet, sannolikt 
från deponiområdet och bedöms här vara tillfällig utan egentligt indikatorvärde. Sved-
jenäva växer på brandplatser, kolbottnar och på annan vegetationsfri mark som nyligen 
omrörts och blivit uppvärmd av solen, till exempel hyggen, markberedningsfläckar och 
vägkanter.  
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Övriga intressanta naturvårdsarter 
Förutom de rödlistade arterna är 18 naturvårdsarter noterade från planområdet (tabell 
3). Tre arter vedlevande insekter är funna inom planområdet (figur 3). Larverna av 
granbarkgnagare och Thomsons trägnagare knutna till gran.  Granbarkgnagares 
larver hittas normalt i levande granar medan larverna av Thomsons trägnagare lever i 
stående döda granar. Larvgångar och kläckhål av båda arterna hittades i objekt 8, 
kläckhål av granbarkgnagare hittades även i objekt 11 och 12. Myskbockens larver 
lever i grövre sälgar och hittades inom planområdet i objekt 3. 

Tabell 3.  Naturvårdsarter påträffade i undersökningsområdet. Årtal efter källa är det senaste 
året då arten är observerad från platsen. 

Svenskt namn Artgrupp Förekomst Indikatorvärde Källa 

Törnskata	 Fåglar	 Objekt		 Högt	 Ecocom	2018	

Granbarkgnagare	 Skalbaggar	 Objekt	8,	11,	12	 Högt	 Ekologigruppen	2018	

Myskbock	 Skalbaggar	 Objekt	3	 Mycket	högt	 Pro	Natura	2011	

Thomsons	trägnagare		 Skalbaggar	 Objekt	8	 Högt	 Pro	Natura	2011	

Grynig	blåslav	 Lavar	 Objekt	8	 Lågt	 Ekologigruppen	2018	

Glansfläck	 Lavar	 Objekt	3	 Högt	 Ekologigruppen	2018	

Vattensalamander	
(obestämd	art)	

Grod-	och	kräl-
djur	

Objekt	10,	damm	
mellan	15	och	16	

Visst	till	mycket	högt	 Ecocom	2018	

Rostfläck	 Lavar	 Objekt	14	 Högt	 Ekologigruppen	2018	

Barkticka	 Storsvampar	 Objekt	7	 Högt	 Pro	Natura	2011	

Blomkålssvamp	 Storsvampar	 Objekt	1	 Visst	 Ekologigruppen	2018	

Grovticka	 Storsvampar	 Objekt	1	 Högt	 Ekologigruppen	2018	

Rävticka	 Storsvampar	 Objekt	2	 Högt	 Pro	Natura	2011	

Skarp	dropptaggsvamp	 Storsvampar	 Objekt	7,	11	 Mycket	högt	 Ekologigruppen	2018	

Zontaggsvamp	 Storsvampar	 Objekt	11,	12	 Mycket	högt	 Ekologigruppen	2018	

Krushättemossa	 Mossor	 Objekt	3,	6	 Visst	 Ekologigruppen	2018	

Källmossor	 Mossor	 Objekt	14	 Visst	 Artportalen	2017	

Stubbspretmossa	 Mossor	 Objekt	6,	14	 Visst	 Ekologigruppen	2018	

Blåsippa	 Kärlväxter	 Objekt	1, 2, 5, 8, 
9, 11	

Visst	 Ekologigruppen	2018	

Svarta	vinbär	 Kärlväxter	 Objekt	8,	12	 Visst	 Ekologigruppen	2018	

På äldre tallstammar i objekt 8 hittades laven grynig blåslav, arten förekommer före-
trädelsevis på äldre tallar i områden med lång trädkontinuitet, men arten kan även fö-



rekomma i betydligt mer påverkade tallbestånd. Glansfläck är en lav som växer på 
diverse ädellövträd. Inom planområdet hittades arten på stambasen av en äldre ek. 
Arten är mer eller mindre knuten till lövskogsmiljöer med inslag av äldre träd och som 
har lång trädkontinuitet. Rostfläck hittades på en stambas av klibbal i objekt 14. Arten 
förekommer huvudsakligen på gamla ädellövträd i fuktiga miljöer och på klibbal i 
sumpskogar. 

Barkticka hittades på en asplåga i objekt 8. Barkticka är en vedlevande svamp som 
nästan helt uteslutande växer på asplågor. Vanligen växer den på barken men det hän-
der att den fortsätter växa på asplågan långt efter det att barken har fallit av. Arten är 
mer eller mindre knuten till aspmiljöer med lång kontinuitet av asp. Rävticka hittades 
på asp i objekt 2. Arten är nästan helt knuten till asp och förekommer framför allt på 
något klenare aspstammar, dessa är ofta senvuxna och kan vara betydligt äldre än vad 
de ser ut att vara. Blomkålssvamp och grovticka växer parasitiskt på levande tallar. 
Blomkålssvampen växer uteslutande i tallens rotsystem och stambaser medan grovtick-
an ibland växer en bit upp på tallstammarna. Skarp dropptaggsvamp och 
zontaggsvamp är mykorrhizasvampar som växer i barrskogsmiljöer. Skarp dropp-
taggsvamp hittades i objekt 7 och 11 och zontaggsvamp i objekt 11. Båda arterna är 
mer eller mindre knutna till skogar med lång skoglig kontinuitet. 

Krushättemossa hittades på några aspar i objekt 3 och 6. Arten är en pionjärmossa på 
trädstammar och små grenar av lövträd. Framför allt hittar man arten på asp. 
Stubbspretmossa hittades på murken ved och fuktiga trädrötter i objekt 6 och 14. 
Arten är knuten till fuktiga miljöer och hittas i allmänhet på murken, fuktig ved på 
marken. Källmossor har hittats inom planområdet (Artportalen, lokal ej närmare angi-
ven), troligen inom objekt 14 där det bedöms finnas förutsättningar för dessa arter.  

Blåsippa växer i flera objekt inom planområdet, objekt 1, 2, 5, 8, 11. Blåsippa växer i 
något kalkpåverkade miljöer och är ganska vanligt i Stockholmsregionen. Svarta vin-
bär växer i objekt 8 och 12. Arten växer i fuktiga miljöer som till exempel fuktiga lun-
dar, skogskärr och utmed stränder. 
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Ekologisk känslighet 
När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper 
för olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald (Länsstyrelsen 
i Stockholms län, 2016). Därför är det nödvändigt att redan i ett tidigt skede i en plan-
process ta hänsyn till naturvärden. Detta regleras bland annat enligt Miljöbalken 1.1, 
2.3 och 3 samt Plan och bygglagen 1.1 och 2.2. Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt 
så att biologisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att spridning av arter 
fortsättningsvis är möjlig. I det inventerade området finns höga naturvärden i form av 
förekomst av skyddsvärda träd, skyddade och rödlistade arter och naturtyper som är 
regionalt sällsynta. Dessa miljöer och arter har utvecklats under lång tid och är svåra att 
återskapa.  

Efter genomförandet av ett planförslag finns hot för de kvarvarande, lämnade miljöer-
na. Ett högre besökstryck från boende i området kan komma att leda till slitage på 
ytliga rötter som kan komma att skada träd. Även nyrekrytering av träd kan hämmas av 
ett ökat tramp/besökstryck i området. Vegetations- och lavfloran kan missgynnas i 
hällmarkstallskogar med tunt jordtäcke.   

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området kan återskapas 
inom andra delar av området. Lägre naturvärden som går förlorade vid en eventuell 
bebyggelse kan kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya 
stadsstrukturen eller i intilliggande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden 
som är knutna till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går 
som regel inte att återskapa eller kompensera för och bör inte bebyggas. Dessa miljöer 
är mycket känsliga för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara 
irreversibel.  

Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö 
har fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det 
tar för ett område att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedöm-
ning.  

 
Figur 4. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga 

ihop. 

Områdets naturvärden är främst knutna till barrskogsmiljöer men även till gamla ekar 
och lövskogsmiljöer. Lövskogsmiljöerna bedöms även kunna vara värdefulla livsmil-
jöer för mindre hackspett. 

Naturtyper 
För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de 
största hoten för biologisk mångfald förutom en förändrad markanvändning av värde-
fulla miljöer, är fragmentering (det vill säga uppsplittring) av naturmiljöer av en viss 
naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller be-
byggelse.  

Barrskogar 
Barrskogarna inom planområdet är känsliga för avverkning. De rödlistade arter knutna 
till barrskogsmiljöer finns inom objekt som idag är begränsade i sin storlek inom plan-



området. Inom flera av objekten är förekomsten av äldre tall och gammal tall god. 
Även åtskilliga arter med högt eller mycket högt signalvärde som är typiska för natur-
typen har påträffats. Vid en förändrad markanvändning är det av stor vikt att behålla 
kontinuitet av tall och gran i olika åldrar samt behålla träd som tillåts att bli gamla. För 
att inte naturvärdena i barrskogsmiljöerna inom planområdet ska försämras behöver de 
lämnas utan ingrepp. 

Lövskogar 
Lövskogarna inom planområdet är känsliga för avverkning. De rödlistade arter knutna 
till dessa miljöer finns inom objekt som idag är begränsade i sin storlek inom planom-
rådet. Inom några av objekten är förekomsten av nästan gammal asp, björk och ek god. 
Åtskilliga arter med högt eller mycket högt signalvärde som är typiska för naturtypen 
har också påträffats. Vid en förändrad markanvändning är det av stor viktig att behålla 
kontinuitet av asp och ek i olika åldrar samt behålla träd som tillåts att bli gamla. För 
att inte naturvärdena i de värdefullaste lövskogsmiljöerna inom planområdet ska för-
sämras behöver de lämnas utan ingrepp. 

Ekologisk känslighet inom planområdet 
§ Skogsmiljöer är känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, 

både i form av liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till 
träd och olika förmultningsstadier av ved är känsliga för kontinuitetsbrott. De måste 
hela tiden ha tillgång till sitt substrat, tar man bort substratet tar man helt bort möj-
ligheterna för arterna att existera.  

§ Gamla, solbelysta ekar och tallar är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggel-
sen skuggar dessa.  

§ Gamla träd och ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena 
för att värdena ska kunna finnas kvar. 

§ Trädens rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs intill träden. 
§ Hällmarkstallskogar, där markerna ofta är magra och jordtäcket är tunt, är känsliga 

för slitage i samband med en förändrad markanvändning, framförallt i avseende på 
skador från skogsmaskiner och fordon. 

§ Hällmarkstallskogarna kan också vara känsliga för slitage från ett ökat besökstryck. 

Övriga naturtyper 
De unga busk- och lövskogsmiljöerna inom planområdet som har lägre naturvärden 
bedöms inte vara lika känsliga för ingrepp av olika slag eftersom de inte bedömas vara 
lika svåra att återskapa. Dessa miljöer saknar i allmänhet ekologiska strukturer, till ex-
empel förekomst av gamla träd och grov död ved som är viktiga för rödlistade arter. 

Deponiområdet utgörs av trivialmark utan ekologisk kontinuitet. De rödlistade arter 
som hittas i deponiområdet bedöms vara tillfälliga och har sannolikt kommit dit med 
jordmassor som tippats där. I störda delar av deponin där markskiktet blir vegetations-
fritt kan det dock finnas vissa förutsättningar för arter som klätt att fortleva. De få 
ekologiska strukturer som förekommer inom deponiområdet är enkla att återskapa 
med motsvarande ekologisk funktion.  
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Förslag på ytterligare utredning 
Mindre hackspett observerades födosöka inom planområdet vid fältarbetet av denna 
naturvärdesinventering och vi bedömer att flera av lövskogsmiljöerna inom planområ-
det utgör lämpliga habitat för arten. Dessutom finns flera observationer av rödlistade 
fåglar inrapporterade i Artportalen av berguv, gröngöling och spillkråka. Samtliga dessa 
arter är skyddade enligt artskyddsförordningen 4§ vilket innebär att även deras livsmil-
jöer är skyddade.  En fördjupad inventering och utredning av arternas status bör därför 
göras inom planområdet för att se om området används som fortplantningsområden 
och/eller viloplatser för någon av arterna. Även törnskata bör tas med i en sådan ut-
redning då arten troligen har en negativ trend i landet. 

Groddjursinventering under vår till tidig sommar för att få med lekande grodor och 
salamandrar. Objekt 10 kan vara en lämplig lekmijlö för större vattensalamander. Arten 
är skyddad enligt artskyddsförordningen 4§ vilket innebär att även dess livsmiljöer är 
skyddade. Lämpliga landmiljöer för större vattensalamander bedöms även finnas inom 
planområdet. Vid den groddjursinventering som genomfördes 2018 hittades smågro-
dor på flera platser inom planområdet fuktigare delar, dessa gick dock inte att artbe-
stämma på grund av outvecklade individer (Ecocom 2018). 

En detaljerad trädinmätning bör göras inom planområdet för att kunna ta hänsyn till de 
skyddsvärda träden som växer där. 

En utredning av ekosystemtjänster bör göras för att få ett bättre planeringsunderlag för 
fortsatt planarbete. 

I samband med en fördjupad inventering av rödlistade fåglar bör även en övergripande 
inventering av fåglar göras inom planområdet. 
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Bilaga 1. Objektskatalog  
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgränsats vid 
naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation som ställs enligt SIS-
standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om bedömning 
av ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i objektskatalogen. Karta som 
visar respektive delobjektets läge och utbredning finns redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag 
som vi levererar till beställaren. Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är 
sorterade i stigande nummerordning. 

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

Naturvärdesklass 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrund art och biotop (se beskrivning i bilaga 3, Metodbeskrivning). Grund för både art- och 
biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:  
• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald 
• Högt naturvärde naturvärdesklass 2.	Stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3.	Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

Som tillägg kan också följande klass ingå: 
• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i objektskatalogen 
Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av respektive naturtyp följer i första hand 
indelning i enlighet med vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1(Naturvårdsverket 
2011). För naturtyper som inte ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning 
(exempelvis taiga) används namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se 
bilaga 2, Metodbeskrivning). 



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Objektet utgörs av två mindre partier med inslag av gamma tall. Beståndet är olikåldrigt med relativt god föryngring av tall. De
äldsta tallarna bedöms vara cirka 180 år och de grövsta träden är cirka 75 - 80 cm i brösthöjdsdiameter. Död ved saknas
nästan helt i objektet, endast några torrträd förekommer.

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 100-120

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Tallskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

1. Gamla tallar

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Flera Visst Johan AllmerBlåsippa (Hepatica nobilis) AFS: § 8

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Cirka 50 till 75
cm cm

Värdefulla träd Gammal tall
Insektshål, gångar, grov, pansarbark,
solexponerad

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Tall Torrträd

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000-
naturtyp.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 2

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Ett stort
antal

Mycket högt Johan AllmerTallticka (Phellinus pini) Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Gamla kläckhål i grov tall.Johan Allmer
Reliktbock (Nothorhina

muricata)
Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Flera Visst Johan Allmer
Blomkålssvamp (Sparassis

crispa)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Enstaka Högt Johan Allmer
Grovticka (Phaeolus

schweinitzii)
typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en blandskog som till större delen domineras av ek. Beståndet är olikåldrigt och flerskiktat, beståndsåldern
bedöms vara cirka 70 år. Död ved förekommer spritt i området, framför allt i klenare dimensioner. Mindre hackspett födosökte i
naturvärdesobjektet och intilliggande lövskogsområden vid inventeringen som utfördes i början av oktober 2018. Området
bedöms delvis vara lämplig livsmiljö för arten.

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 70-100

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Ädellövskog

Obestämd lövskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

2. Lövskog

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Enstaka Mycket högt Johan Allmer
Mindre hackspett
(Dendrocopos minor)

AFS: § 4 (rödlistad art)

Flera Visst Johan AllmerBlåsippa (Hepatica nobilis) AFS: § 8

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Ädellövträd

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt Johan Allmer
Mindre hackspett
(Dendrocopos minor)

Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Högt Pro Natura 2011Rävticka (Inonotus rheades) typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en blandskog som till större delen domineras av asp men även ek, björk och sälg förekom sparsamt.
Beståndet var naturligt föryngrat, olikåldrigt och flerskiktat. Beståndsåldern bedömdes vara cirka 70 år. Död ved förekom spritt i
området, framför allt i klenare dimensioner. Lövskogen bedömdes vara lämplig livsmiljö för mindre hackspett.

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 70-100

Vegetationstyp: Ej bedömd, Lågörtstyp

Markvegetationstyp: Ej bedömd, Lågörtstyp

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat, Första generationen skog

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Blandskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

3. Lövskog

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Triviallövlåga

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Ädellövträdslåga

Tämligen allmänt (5-
-15 m3/ ha)Torrträd och högstubbar Triviallövträd

Barklös, insektshål och gångar, torrträd,
högstubbe

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Enstaka Högt Johan AllmerGlansfläck (Arthonia spadicea) typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Flera Visst Johan AllmerKrushättemossa (Ulota crispa) typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Objektet utgörs av en olikåldrig, flerskiktad barrblandskog. Beståndet domineras av tall men inslaget av gran är bitvis stort.
Beståndet är sannolikt självföryngrat med en beståndsålder på cirka 80 till 100 år. Inslag av äldre tall förekommer dock spritt,
dessa bedöms ha en ålder på cirka 120 – 150 år. Död ved förekommer sparsamt, både som lågor och torrträd.

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 70-100

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Barrblandskog, Hällmarkstallskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

4. barrblandskog

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt Gammalt kläckhål i relativt solexponerad tall på
hällmarksparti.Johan Allmer

Reliktbock (Nothorhina

muricata)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Johan Allmer
Motaggsvamp (Sarcodon

squamosus)
Nära hotad (NT)

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Värdefulla träd Gammal tall Pansarbark, insektshål, gångar, vidkronig

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Objektet utgörs av en bård med inslag av äldre ek. Ekarna står glest utmed kanten på en höjd och bedöms ha en ålder på cirka
100 till 150 år, möjligen något äldre. brösthöjdsdiametern är mellan 70 – 100 cm. Ekarna står mer eller mindre skuggigt och
skulle behöva friställas något mot söder. Inslag av asp, gran, tall och klibbal förekommer också. I objektet hittades reliktbock
(gamla kläckhål), tallticka, rosa skärelav, liten blekspik och en trolig förekomst av blekticka.

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 120-150

Markfuktighet: Frisk

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Ädellövskog

Obestämd lövskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

5. Ekbård

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Flera Visst Johan AllmerBlåsippa (Hepatica nobilis) AFS: § 8

Rödlistade arter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Cirka 60 - 70
cm cm

Värdefulla träd Nästan gammal ek
Hålträd, insektshål, gångar, skorpbark
grov

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Triviallövlåga

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Rödlistade arter: Flera rödlistade arter förekommer. Åtminstone några rödlistade arter har livskraftiga förekomster.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt
Observerad på ek av Pro Natura
2011.Pro Natura 2011.

Rosa skärelav (Schismatomma

pericleum)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Observerad av Pro Natura 2011.Pro Natura 2011.
Reliktbock (Nothorhina

muricata)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Pro Natura 2011.Tallticka (Phellinus pini) Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Enstaka knappnålar på en något grövre ek i den
sydöstra delen av objektet.Johan Allmer

Liten blekspik (Sclerophora

peronella)
Sårbar (VU)

Enstaka Mycket högt Osäker bestämning, observerades  på en gren
högt upp i kronan på en äldre ek.Johan Allmer

Blekticka (Haploporus

tuberculosus)
Nära hotad (NT)
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en dikad lövsumpskog med varierande luckighet. Trädskiktet är olikåldrigt och flerskiktat. I den sydöstra
delen står några senvuxna äldre ekar som bedöms vara cirka 100 till 130 år, möjligen kan de vara något äldre. Beståndsåldern
är relativt låg och bedöms vara mellan 60 till 80 år, men med inslag av enstaka äldre träd. Även yngre alm förekomer spritt i
objektet, de har dock inte uppnått åldrar där de bedöms vara värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Lövskogen bedöms vara
lämplig livsmiljö för mindre hackspett, arten observerades även i objektet vid inventeringstillfället hösten 2018.

Känslighet:

Känslig för ytterligare hydrologisk påverkan, till exempel genom dikning. För våtmarker råder markavvattningsförbud.

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 70-100

Markfuktighet: Fuktig

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat, Dikat, Första generationen
skog

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Lövsumpskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

6. Dikad lövsumpskog

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Cirka 80 cm
cm

Värdefulla träd Gammal ek Djupa barksprickor, beskuggad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Ingen vald Hålträd

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga

Barklös, brunrötad ved, fuktig, grenar,
klenlågor, klenved

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Enstaka Mycket högt Arten födosökte i objektet och i intilliggande
objekt (objekt 2).Johan Allmer

Mindre hackspett
(Dendrocopos minor)

AFS: § 4 (rödlistad art)

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt
En observation av kläckhål men arten bedöms
ha relativt goda förutsättningar inom området då
förekomsten av fnöskticka bitvis är stort.

Johan Allmer
Jättesvampmal (Scardia

boletella)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Arten födosökte i objektet och i intilliggande
objekt (objekt 2).Johan Allmer

Mindre hackspett
(Dendrocopos minor)

Nära hotad (NT)

Enstaka Visst Unga plantor.Johan AllmerSkogsalm (Ulmus glabra) Akut hotad (CR)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Flera Visst Förekommer sparsamt inom naturvärdesobjektet
på stammar av asp.Johan AllmerKrushättemossa (Ulota crispa) typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Flera Visst Förekommer spritt i området på fuktiga
trädrötter och murken lövved.Johan Allmer

Stubbspretmossa
(Herzogiella seligeri)

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Naturvårdsarter



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en olikåldrig, flerskiktad barrblandskog. Beståndet domineras av tall men inslaget av gran är bitvis stort.
Beståndet är sannolikt självföryngrat med en beståndsålder på cirka 100 år. Inslag av äldre tall förekommer dock spritt, dessa
bedöms ha en ålder på cirka 120 år. Beståndet är påverkat av skogsbruk. Död ved förekommer sparsamt, både som lågor och
torrträd.

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 100-120

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Plockhugget

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Barrblandskog, Hällmarkstallskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

7. barrblandskog

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Mycket högt
Enstaka små fruktkroppar, lämplig
miljö för arten.Johan Allmer

Skarp dropptaggsvamp
(Hydnellum peckii)

signalart skog,
naturvärdesindikator

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall Insektshål, gångar

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Barrlåga

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med gynnsamt tillstånd

Objektet utgörs av en bergsbrant där hällmarkstallskog dominerar uppe på platån och lövblandskog dominerar i branten och
bergsfoten. Skogen är naturligt föryngrad och olikåldrig och över lag flerskiktad. Delar av branten utgörs av en rasbrant medan
andra delar utgörs av lodytor. Skogen uppe på platån domineras av tall där inslaget av gammal tall bitvis är stort. Åldern på de
äldsta tallarna bedöms vara minst 150 år och beståndsåldern cirka 100 år. Skogen i branten och bergsfoten bedöms vara cirka
60 – 80 år med inslag av äldre träd av ek, gran och tall. Några tallar bedöms vara cirka 150 år medan de äldsta ekarna och
granarna ligger på cirka 100 (gran) till 130 år (ek). Beståndet är påverkat av skogsbruk. I branten och utmed bergsfoten är
förekomsten av död ved tämligen allmänt, både som liggande och stående död ved. I objektet hittades flera rödlistade arter och
övriga naturvårdsarter.

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 100-120

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Lågaföryngring, Självgallrat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Rasbrant (>30% trädskikt),
Hällmarkstallskog, Barrblandskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

8. Barrblandskog

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Mycket allmänt (>30
m3/ha)Lågor

Barklös, brunrötad ved, fuktig, gammal,
insektspår, grov, grenar, klenved,
klenlågor, mossfäll, rotvälta

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Cirka 40 - 60
cm

Värdefulla träd Gammal asp Hålträd

Tämligen allmänt (5-
-15 m3/ ha)Torrträd och högstubbar Triviallövträd

Hålträd, högstubbe, torrträd, bohål,
hackmärken efter hackspettar

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Gammal tall

Senvuxet, skorpbark grov, pansarbark,
vidkronig, hålträd

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Flera rödlistade arter förekommer. Åtminstone några rödlistade arter har livskraftiga förekomster.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000-
naturtyp.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Flera Visst Johan AllmerBlåsippa (Hepatica nobilis) AFS: § 8

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt
Ekologigruppen
2008

Scharlakansvaxskivling
(Hygrocybe punicea)

Nära hotad (NT)

Flera Mycket högt
Förekommer spritt i området på
gammal tall.

Johan Allmer, Pro
Natura 2011.

Tallticka (Phellinus pini) Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Johan Allmer
Motaggsvamp (Sarcodon

squamosus)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Ett kläckhål i en gammal fruktkropp av
fnöskticka i rasbrant.Johan Allmer

Jättesvampmal (Scardia

boletella)
Nära hotad (NT)

Enstaka Visst Unga plantor.Johan AllmerSkogsalm (Ulmus glabra) Akut hotad (CR)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Högt Pro Natura 2011.
Thomsons trägnagare
(Cacotemnus thomsoni )

signalart skog, sinalart skog

Flera Visst
På flera äldre tallar uppe på
hällmarken.Johan Allmer

Grynig blåslav (Hypogymnia

farinacea)
typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Enstaka Visst Johan AllmerSvarta vinbär (Ribes nigrum) typisk art, källskogsindikator,
signalart skog

Naturvårdsarter
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Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en lövdominerad skogsbård nedanför branten i söder (objekt 8). Beståndet bedöms vara cirka 60 år. Dessa
delar var mer eller mindre trädfria i historiska ortofoton från 1960-talet (Lantmäteriet 2018). Utmed objektet kunde man tydligt
också se att skogen saknade skoglig kontinuitet. Beståndet bedöms dock ha mycket starka ekologiska samband med
intilliggande naturvärde i nordbranten (objekt 8). Död ved, både som torrtäd och lågor förekommer spritt i objektet och bitvis
tämligen allmänt.

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 40-70

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Första generationen skog, Lågaföryngring, Plockhugget

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Blandskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

9. Lövskogsbård

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga

Tämligen allmänt (5-
-15 m3/ ha)Torrträd och högstubbar Triviallövträd

Brynmiljö Bryn Döda grenar, gläntor, hålträd

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Flera Visst Johan AllmerBlåsippa (Hepatica nobilis) AFS: § 8
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en anlagd damm. Bredkaveldun täckte stora delar av dammen men bitvis förekom något större öppna
vattenytor. Andmat täckte vattenytan i hela dammen vilket tyder på att vattnet var näringsrikt. Ett större dike gick igenom
dammen. Dammen bedömdes vara av värde för bland annat groddjur och insekter. Klassningen är preliminär och baserar sig
på att dammen kan vara viktig groddjurslokal. Vid en groddjursinventering som utfördes sommaren 2018 hittades salamander i
dammen vilket styrker bedömningen av värdeklass (Ecocom 2018).

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Sjö

Antropogen limnisk miljö

Ingen

Inventerare Johan Allmer

10. Damm

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Dammen bedöms vara artrikare än omgivande landskap,
bedömningen ärpreliminär och baseras  på förekomst av obestämd art av salamander.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Objektet utgörs av en olikåldrig barrblandskog med inslag av asp och ek. I den södra delen är skogen av blåbärsristyp, mot
norr övergår skogen till lågörttyp. Beståndsåldern  bedöms vara cirka 100 år. Skogen är naturligt föryngrad och till större delen
flerskiktad. Död ved förekommer bitvis rikligt i objektet, särskilt i den norra delen. Flera rödlistade arter och övriga
naturvårdsarter är funna i området.

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 100-120

Markfuktighet: Frisk

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Barrblandskog, Näringsrik granskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

11. barrblandskog

Skyddade arter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Barrlåga

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Triviallövträd

Hålträd, hackmärken efter hackspettar,
bohål, torrträd, högstubbe

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Flera rödlistade arter förekommer. Åtminstone några rödlistade arter har livskraftiga förekomster.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000-
naturtyp.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 2

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Flera Visst Johan AllmerBlåsippa (Hepatica nobilis) AFS: § 8

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Ostticka (Skeletocutis odora) Sårbar (VU)

Enstaka Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Jättekamskivling (Amanita

ceciliae)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Veckticka (Antrodia

pulvinascens)
Nära hotad (NT)

Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Vågticka (Spongiporus undosus) Sårbar (VU)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Mycket högt Pro Natura 2011
Zontaggsvamp (Hydnellum

concrescens)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Enstaka Mycket högt Johan Allmer
Skarp dropptaggsvamp
(Hydnellum peckii)

signalart skog,
naturvärdesindikator
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Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Objekt 12 utgörs av en olikåldrig barrblandskog av lågörttyp. Inslag av små fuktstråk förekommer också spritt i objektet.
Beståndsåldern bedöms vara något yngre än objekt 11, cirka 80–90 år. Skogen är naturligt föryngrad och till större delen
flerskiktad. Död ved förekommer bitvis rikligt i objektet, dock kan man för naturtypen förvänta sig mer död ved under optimala
förhållanden. Beståndet är påverkat av skogssbruk. Flera rödlistade arter och övriga naturvårdsarter påträffades i objektet.

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 70-100

Markfuktighet: Frisk

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Näringsrik granskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

12. Näringsrik granskog

Rödlistade arter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Barrlåga

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Triviallövträd

Hålträd, hackmärken efter hackspettar,
insektshål och gångar, högstubbe

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Flera rödlistade arter förekommer. Åtminstone några rödlistade arter har livskraftiga förekomster.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000-
naturtyp.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt Något osäkert var fyndet gjordes, troligen i
detta objekt eller objekt 13.

Ekologigruppen
2008.

Oxtungssvamp (Fistulina

hepatica)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Ostticka (Skeletocutis odora) Sårbar (VU)

Enstaka Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Jättekamskivling (Amanita

ceciliae)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Veckticka (Antrodia

pulvinascens)
Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Objekt 11 eller 12, osäkerhet i lokalangivelse.
Förutsättningar bedöms finnas i objektet.

Ekologigruppen
2008

Vågticka (Spongiporus undosus) Sårbar (VU)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Visst Johan AllmerSvarta vinbär (Ribes nigrum) typisk art, källskogsindikator,
signalart skog
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Objektet utgjordes av en blandskog som dominerades av asp och en del ek, även inslag av gran och tall förekommer. Död ved
förekommer sparsamt, men några grövre lågor av asp och ek påträffades. Lövskogen bedöms vara lämplig livsmiljö för mindre
hackspett.

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Plockhugget

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Blandskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

13. Blandskog

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt Något osäkert var fyndet gjordes, troligen i
detta objekt eller objekt 12.

Ekologigruppen
2008

Oxtungssvamp (Fistulina

hepatica)
Nära hotad (NT)

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Ädellövträdslåga

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Torrträd och högstubbar Triviallövträd

Högstubbe, insektshål och gångar,
hackmärken efter hackspettar

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Nyckelbiotopstatus: Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en olikåldrig sumpskog med inslag av asp, björk, ek och klibbal där klibbal dominerar i de fuktigare
partierna. Beståndsåldern bedöms vara cirka 60 år, i den västra delen förekommer dock enstaka ekar som sannolikt är äldre
än så. Skogen är flerskiktad och i den nordvästra delen finns ett stråk på frisk mark, här finns även ett inslag av gran och tall. I
de fuktigare delarna förekommer trädsocklar, död ved förekommer sparsamt men några grövre lågor av asp och ek
förekommer. Objektet bedöms vara lämplig livsmiljö för mindre hackspett.

Känslighet:

Känslig för hydrologisk påverkan, till exempel genom dikning. För våtmarker råder markavvattningsförbud.

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 70-100

Markfuktighet: Fuktig

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Lövsumpskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

14. Lövsumpskog

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)Lågor Eklåga

Värdefulla träd Nästan gammal asp Hålträd, bohål, landsnäckerik, mossfäll

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Flera Visst Johan Allmer
Stubbspretmossa
(Herzogiella seligeri)

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Enstaka Högt Johan AllmerRostfläck (Arthonia vinosa) typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Enstaka Visst ArtportalenKällmossor (Philonotis) signalart skog

Naturvårdsarter
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av deponiområdet där det förekommer spridd busk- och slyvegetation. Större delen av deponin är mer eller
mindre vegetationstäkt. Objektet utgörs inte av någon kontinuitetsmark och arterna man finner här är oftast opportunister som
är snabba på att etablerar sig på vegetationsfria ytor, dessutom kommer flera arter med de jordmassor som tippas på platsen.
Flera rödlistade arter är rapporterade från området bland annat klätt som är klassad som akut hotad (CR, Artportalen 2013),
svedjenäva (NT, artportalen 2013) och kavelhirs (NT, Artportalen 2014). Arterna förekommer inte här i sina naturliga livsmiljöer
utan har sannolikt blivit hittransporterade med jordmassor som tippats på deponin. Arterna bedöms ha små möjligheter att på
sikt fortleva i deponiområdet, möjligen kan de ständigt nyetablera sig i delar som kontinuerligt störs.

Påverkan/Naturlighet: Förorenat, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

Ingen

Inventerare Johan Allmer

15. Deponiområde

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt Artportalen 2014Kavelhirs (Setaria viridis) Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Artportalen 2013Klätt (Agrostemma githago) Akut hotad (CR)

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla buskar Insektsrikt, tätt

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och obetydligt biotopvärde.
Högt artvärde och obetydligt biotopvärde genererar som regel påtagligt naturvärde. Det aktuella objektet som utgörs av en
deponi bedöms ändå som helhet hysa ett naturvärde motsvarande visst naturvärde (klass 4). Högt artvärde är helt knutet till
förekomsten av den hotade arten klätt som här inte förekommer i sin naturliga miljö, samt att det senaste fyndet är från 2013,
det finns därför en stor osäkerhet i om arten fortfarande finns kvar i området.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7798 NVI Dalkarsängen Nacka kommunSida: 2

Enstaka Mycket högt Artportalen 2013
Svedjenäva (Geranium

bohemicum)
Nära hotad (NT)
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av fuktiga busk- och slymiljöer närmast deponiområdet. Buskagen består till övervägande del av salixarter och
slyvegetationen består framför allt av ung björk. Buskmarkerna är bitvis täta men även halvöppna till mindre partier med öppna
fuktmarker förekommer. Inga naturvårdsarter knutna till miljön är funna i området men groddjur förekommer sannolikt i området
eftersom objektet utgörs av fuktiga miljöer.

Känslighet:

Känslig för hydrologisk påverkan, till exempel genom dikning. För våtmarker råder markavvattningsförbud.

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 40-70

Markfuktighet: Fuktig

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Självgallrat, Första generationen skog

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

F d hävdad mark

Ingen

Inventerare Johan Allmer

16. Fuktiga buskmarker

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla buskar Tätt

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av ett yngre bestånd med lövskog. Björk, asp, ek och sälg förekommer i objektet, även några yngre almar
växer i objektet. I objektets sydöstra del växer en gammal tall och en näldre ek. Inga naturvårdsarter hittades under
inventeringstillfälle Död ved förekommer mycket sparsamt och inga naturvårdsarter hittades under fältbesöket.

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)

Beståndålder: 40-70

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Självgallrat, Första generationen skog

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Boreal skog

Triviallövskog

Ingen

Inventerare Johan Allmer

17. Ung lövskog

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga

> 50 cmVärdefulla träd Gammal tall

Värdefulla träd Nästan gammal ek

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Enstaka Visst Unga plantor.Johan AllmerSkogsalm (Ulmus glabra) Akut hotad (CR)



Bilaga 2. Metodbeskrivning för naturvär-
desbedömning enligt SIS 
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avse-
ende på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för 
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande, naturvär-
desbedömning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och le-
dande svenska naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de medver-
kande. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska värden 
och värde för friluftslivet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–
4. Områden med lägre naturvärde redovisas inte.  

Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass 
ingår bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden 
som är utpekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med 
naturvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass 
restaurerbar ängs- och betesmark. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 
nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivi-
tet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där 
andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att 
bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stads-
del, socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotop-
värde.  
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Biotopvärde 
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och 
strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så 
kallad Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda 
naturtyper som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs 
först en tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura- naturty-
perna (Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; 
§ Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 
§ Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer, 

strukturer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form 
För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för 
biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning 
och med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den 
aktuella regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som 
är hotad i ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande ho-
tade Natura-naturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det 
krävs att kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde 
ska ske. Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 
2000-naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikat-
gräsmarker räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-
naturtyper uppnås för att erhålla högt biotopvärde.  

Artvärde 
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter, 
hotade arter och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är nå-
gorlunda allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns 
särskilda naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av 
rödlistade arter. Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. 
Bland dessa kan nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som 
indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirekti-
vet, skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), 
Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), 
samt Ekologigruppens egna indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig re-
spektive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. 
Artrikedom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper 
med bristfällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom 
bedöms på en fyrgradig skala för artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som 
exempelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde 
så att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik 
ger högt artvärde. 

Samlad naturvärdesbedömning 
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och 
artvärden som identifierats används som grund (figur 11). Värdet av förekomst av 
naturvårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kun-
skap rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika 
naturtyper har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis 



magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta 
faktum vägs in i den samlade bedömningen.  

 

Figur 5. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art och biotopvärde relaterar till varandra. 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär 
bedömning 

En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När 
osäkerheten bedöms som alltför stor så redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. 
Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  

§ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera un-
der årstiden då fältarbetet genomförs 

§ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter 
då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar) 

§ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc) 
§ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av natur-

vårdsarter saknas 
§ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av natur-

vårdsarter ingår inte i uppdraget 
§ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas 
Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss 
osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

Preliminär bedömning kan anges när:  
§ naturvårdsarter inte har inventerats 
§ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kun-

nat inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större 
strandängsmiljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 
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När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att 
hysa naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighets-
principen, det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i be-
dömningen sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet  

Referenser 
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering 
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PM- Groddjur 

Skadebegränsande åtgärder för groddjur i Dalkarlsängen 

I området Dalkarlsängen i Boo i Nacka har tre lekvatten för groddjur identifierats. I 

samband med detaljplaneläggning och sluttäckning av deponi i området kommer dessa att 

påverkas. De tre lekvattnen som påverkas ska ersättas av två nya dagvattendammar i 

samband med sluttäckningen av deponin i området samt en skogsdamm. Dammarna 

utformas så att dessa skapar nya lekområden för groddjur.  

Befintliga lekvatten i området  

Vid inventering med vattenkikare under sommarhalvåret 2018 identifierades två 

reproducerande lekvatten för vattensalamander genom fynd av totalt fem larver av 

vattensalamander i två olika lekvatten. Inventeraren bedömer att det med största 

sannolikhet är mindre vattensalamander, men kompletterande inventering under lekperiod 

krävs för att säkerställa detta. Dessa lekvatten består av två diken där det ena är beläget 

längs en grusväg och det andra är beläget vid deponiplats för schaktmassor. Inga andra 

groddjur hittades inom inventeringsområdet vid denna inventering.  

Vid naturvärdesinventering tidigare under säsongen 2018 påträffades ett 100-tal yngel av 

brungrodor i en uttorkad vattensamling i ett fuktområde i de norra delarna av 

inventeringsområdet.  

Se bild nedan för ovan nämnda befintliga lekvatten. 

Bilaga 3
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Bilden visar inventeringsområdet Dalkarsängen med de identifierade landmiljöerna för groddjur samt 
de lekvatten där fynd av groddjur gjorts av Ecocom 2018. 

Arter skyddade enligt 6 § artskyddsförordningen 

Enligt 6 § artskyddsförordningen är det förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt 

samla in exemplar, och ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon av vilt levande kräldjur, 

groddjur och ryggradslösa djur listade i bilaga 2 till förordningen. Vanlig groda och mindre 

vattensalamander omfattas av 6 § artskyddsförordningen. De yngel av brungrodor som 

återfunnits i planområdet är inte artidentifierade ännu, men bedöms kunna vara vanlig 

groda. Livsmiljön i sig är inte skyddad enligt 6 § artskyddsförordningen. 

Om det vid inventering våren 2019 visar sig finnas arter som omfattas av skydd i andra 

paragrafer behöver anpassning och skyddsåtgärder ses över vidare. 

Skadelindringshierarkin 

För att utvärdera om påverkan på en art kan ske i enlighet med artskyddsförordningen bör 

den så kallade skadelindringshierarkin följas. Inom ramen för den allmänna 

hänsynsparagrafen i 2 kap miljöbalken bör följande steg utvärderas: 

1. Undvikande åtgärder

2. Skadebegränsande åtgärder

3. Restaurering
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När dessa steg utvärderats bör även kompensationsåtgärder (punkt 4) föreslås för att 

förstärka förutsättningarna för berörd art eller berörda arter. 

Den befintliga deponin ska sluttäckas enligt föreläggande M 2017-000380 från Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden. I detta projekt är därför steg 1 (undvikande åtgärder) svårt att 

tillämpa på grund av att deponin måste sluttäckas med omgivande tryckbankar. 

Tryckbankarna måste placeras på specifika platser baserat på områdets geologi och 

geotekniska förutsättningar. På grund av dessa förutsättningar kommer de befintliga 

lekvattnen tas i anspråk. 

Steg 2 innebär att begränsa skada som kan uppstå. Detta är det steg som främst vidtas i 

projektet och skadebegränsning beskrivs i stycket nedan. 

Restaurering av de befintliga lekvattnen kommer inte vara möjligt eftersom dessa ytor tas i 

anspråk av den tryckbank som krävs för sluttäckningen av deponin. Kompensationsåtgärder 

kommer utredas ytterligare inom projektet.  

Skadebegränsande åtgärder 

Under anläggningsperioden av nya dagvattendammar och sluttäckningen av deponin 

kommer antalet lekvatten i området att minska. Syftet är därför att skapa en ny skogsdamm 

som, tillsammans med de två tillkommande dagvattendammarna, ersätter befintliga 

lekvatten.  

Anläggandet av skogsdammen är en skadebegränsande åtgärd för perioden då sluttäckning 

av deponin och anläggning av dagvattendammar pågår. För att säkerställa förekomsten av 

lekvatten i området under anläggningsperioden, och på så vis minimera påverkan på 

groddjurens fortplantningsförutsättningar, anläggs skogsdammen under vinterhalvåret 2019-

2020. Detta för att groddjur och växtlighet ska hinna etablera sig i skogsdammen innan 

sluttäckningen och anläggandet av dagvattendammarna påbörjas.  

När sluttäckningen av deponin är genomförd och dagvattendammarna samt skogsdammen 

är anlagda bedöms groddjurens lekförutsättningar förbättras jämfört med dagsläget 

eftersom dammarna i möjligaste mån utformas för att skapa gynnsamma lekmiljöer för 

groddjuren.  

De dagvattendammar som planeras kräver tillstånd för vattenverksamhet. Påverkan på arter 

skyddade i artskyddsförordningen kommer utredas vidare i MKB i tillståndsprocessen för 

vattenverksamhet.  

Ytterligare skadeförebyggande åtgärder som föreslås är att förstärka förekomsten av 

viloplatser inom planområdet. Detta kommer utredas vidare inom projektet. Den åtgärden, i 
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kombination med ny skogsdamm och nya dagvattendammar, skapar fortsatt goda 

förutsättningar för att groddjurspopulationerna ska kunna fortleva inom området och den 

lokala populationen bibehållas. 

Förutsättningar för anläggning av ny skogsdamm 

Ett område i anslutning till befintliga lekvatten i den södra delen av planområdet har 

identifierats som lämpligt för anläggning av en mindre skogsdamm, se bild nedan. 

Förutsättningarna för att den nya dammen ska hålla vatten bedöms som goda och ligger i 

anslutning till befintliga diken. Enligt SGUs jordartskarta består marken av kärrtorv och 

portglacial lera och en damm bedöms därför kunna hålla vatten under 

fortplantningsperioden.  

Placering av skogsdamm i förhållande till väg och tryckbankar vid deponi. 

Utöver förutsättningarna för att tillskapa gynnsamma akvatiska habitat har hänsyn även 

tagits till att de omgivande terrestra habitaten uppfyller dessa djurs behov samt att nya 

lämpliga habitat anläggs i samband med sluttäckning av deponin. 

Utformning av damm och anläggning 

Vattenflödet i diket som angränsar till den planerade dammen bedöms vara lågt eller nästan 

obefintligt. Dikets syfte har troligen varit att göra den historiska användningen av gräsytan 

lämpligare för foder eller småskalig odling. Se foto nedan. Diket ligger till höger om den 

gräsyta där skogsdammen avses anläggas. 
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Foto från platsbesök den 26 oktober 2018. Diket i högerkant av bilden angränsar till planerad skogsdamm. 

Den större delen av det framtida vattnet i dammen bedöms komma från grundvatten och 

infiltration från omgivande naturmark. För att inte förhindra markvattnets flöden föreslås 

ändå PVC-rör med en diameter av 15 cm placeras vid dammvallens in- och utlopp. Inloppet 

ska ligga i dikesbotten vid angränsande dike. Utloppet kommer utformas så att det ligger 

högre än inloppet för att vattnet i dammen ska hållas kvar i så stor omfattning som möjligt. 

Jord- och lermassor som grävs ut från dammens botten kommer användas för att bygga 

upp dammens kanter. Eftersom diket bedöms hålla vatten mycket sällan bedöms risken för 

erosionsskador vara låg, men för att minska erosionsrisk vid dammens utflöde kan en krage 

av dammduk träs runt rörets mynning.  

Vid anläggning och utformning av dammen skapas en djupare zon i östra delen av dammen 

och en grundare i den västliga delen. Den grunda zonen kommer att fungera som 

äggläggningsplats för groddjuren. Dammen bör i sin djupaste punkt vara maximalt 1 meter 

djup och den totala vattenspegeln bör uppta ca 20m2. 

De schaktmassor som grävs ur kommer till viss del att placerades i anslutning till dammen, 

där så krävs för dammens utformning. Övriga massor läggs på befintlig deponi i området. 

Anledningen är att det annars finns risk att strandzonerna blir för branta. Släntningen runt 
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dammen måste utformas så att den både lämpar sig för groddjur och så att barn som leker i 

området lätt kan ta sig upp från dammen om de skulle falla i.  

Det är viktig att omgivande mark inte utsätts för körskador. För att undvika detta är god 

planering av stor vikt, då det ofta inte går att återvända till de områden man grävt på. 

Antingen kommer kommunens anläggningspersonal eller en entreprenör anlitats för 

utförande av arbetet. Dessas expertis gällande handhavande av tillbörliga maskiner samt 

ekologers expertis kring utformning av damm kommer ligga till grund för arbetet. Arbetet 

kommer utföras med en mindre och lättare grävmaskin, företrädesvis med larvfötter. 

För att minimera störningar på flora och fauna, i synnerhet groddjursfaunan, bör åtgärderna 

utföras under sen höst eller vinter. En del vatten- och våtmarksväxter planeras att flyttas 

från befintliga lekvatten för att nyttja den lokala floran och påskynda etableringen av dessa i 

den nya dammen. Alternativt finns kommersiellt producerade så kallade ”dammattor” vilka 

innehåller ett antal våtmarksarter så som svärdslilja, starr, tåg och nate. Då alger och växter 

utgör basen i näringskedjan är de en viktig förutsättning för kolonisation av andra 

organismer. De har även positiv inverkan på vattenkvaliteten då de binder näringsämnen 

och syresätter vattnet. De erbjuder även romläggningsplatser och skydd för groddjur och 

andra organismer. Etablering av mycket konkurrenskraftiga och snabbväxande arter så som 

kaveldun och bladvass ska inte inplanteras då detta kan leda till en allt för snabb 

igenväxningstakt.  

Kostnader och tillstånd 

Kostnad för anlitandet av entreprenörer som utför grävningsarbete samt nedtagning av 

enstaka träd vid småvattnet.  

Markägarens tillstånd behövs. 

Enligt avstämning med bygglovshandläggare 2018-11-21 har bedömningen gjorts att inget 

marklov krävs. Bedömningen grundar sig på att vattennivån i dammen utgör den nya 

marknivån. Eftersom marknivån då inte anses ändras mer än 0,5 meter krävs inget marklov. 

Det kan vara nödvändigt att köpa s.k. ledningskartor vilka visar var ledningar i marken är 

förlagda. 

Att anlägga en skogsdamm kan utgöra vattenverksamhet ifall den anläggs i ett område som 

är att betrakta som ett vattenområde. Grundregeln är att det krävs tillstånd enligt 

miljöbalken för att utföra en vattenverksamhet. Understiger ytan 3000 m2 på 

grävningsarbetet i ett vattenområde för en tilltänkt damm kan det hanteras som en anmälan 

om vattenverksamhet. Om det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas 

kan undantag enlig 11 kap. 12 § miljöbalken tillämpas av verksamhetsutövaren, som 

ansvarar för bedömningen. Utföraren måste även ha rådighet över vattenområdet. Vid 

platsbesök den 26 oktober 2018 (se foto) kunde konstateras att ytan där skogsdammen ska 
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anläggas inte är att betrakta som ett vattenområde och därmed inte någon 

vattenverksamhet.  Möjligtvis skulle grävningsarbetet vid dikeskanten och in- och utledande 

av vatten från och till diket kunna betraktas som vattenverksamhet, men detta är en så 

begränsad åtgärd och det finns inga naturvärden som bedöms skadas. Kommunen bedömer 

därför att undantag enlig 11 kap. 12 § miljöbalken kan tillämpas. Åtgärderna kommer 

således göras utan tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet.  

Foto från platsbesök den 26 oktober 2018 

Skötsel 

Skogsdammen är tänkt att fungera som en ”naturlig” damm och ska därför inte vara i behov 

av betydande skötsel. Dock är nedskräpning, dumpning av trädgårdsavfall och igenväxning 

potentiella problem. Med tanke på detta är en viss tillsyn önskvärd. Förslagsvis 1-2 ggr/år 

för rensning av skräp och vart 3:e - 5:e år för rensning av en del sly och akvatisk vegetation.  

Igenväxning är en naturlig process men skapar problem i dessa sammanhang då det 

påverkar vattenvolymen och graden av beskuggning, vilket på sikt påverkar groddjuren 

negativt. Detta påverkar även tillgängligheten och möjligheterna att observera dessa djur. 

Även estetiska faktorer bör betänkas i denna kontext. Snabbväxande arter som bladvass och 

kaveldun bör speciellt hållas efter. En viss beskuggning från kringliggande träd och buskage 

kan vara av godo då det hämmar tillväxten av dessa arter. 
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Andra åtgärder  

Utöver tillskapande av småvattenshabitat behövs även följande åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna för groddjur i detta område.  

1. Inventering och populationsövervakning

Inventeringar från vår till sensommar för att undersöka lekande arter samt

förökningsframgång behöver göras för att följa upp om dammen tjänat sitt tänkta

syfte.

2. Habitatförbättrande åtgärder i landmiljön

Hänsyn bör tas till att säkra god tillgång till uppehållsplatser, födosöksområden och

övervintringsplatser. Även migrations- och spridningsvägar bör säkras. Detta kan

göras genom att lägga upp stenrösen och död-veddeponier som kan vara delvis

nedgrävda för att skapa övervintringsplatser

Sammanställt av: 

Viveca Jansson 

Kommunekolog 

Enhetens för fastighetsförvaltning 




