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Läsanvisning 
Under arbetet med detaljplanen för Vårby udde, etapp 1 har ett flertal 
naturvärdesinventeringar tagits fram. En första inventering genomfördes redan till 
planprogrammet för Vårby udde. Under det fortsatta arbetet med detaljplanen har 
det funnits behov av att fördjupa naturvärdesinventeringen inom vissa avgränsade 
geografiska områden. Fem stycken fördjupade naturvärdesinventeringar har därför 
genomförts under planprocessen som behandlar Vårbystranden, vandringshinder i 
Gömmarbäcken, naturvärdesbedömning av den södra respektive norra delen av 
alléträden utmed Vårby allé samt biotopkartering mot E4/E20.  
För att underlätta sökbarheten har de olika naturvärdesinventeringarna 
sammanställts i ett dokument. De ingående inventeringarna är följande: 

• Naturvärdesinventering och utlåtande kring strandskydd, Vårby udde,
2019-06-14 – Naturcentrum AB

• Naturvärdesinventering, del av Vårbystranden och bedömning av påverkan i
samband med planläggning, 2020-12-02 – Naturcentrum AB

• Konnektivitetsbedömning: Kartläggning av vandringshinder i Gömmarravinen
mellan Vårby allé och E4/E20, 2020-12-02 – Naturcentrum AB

• Naturvårdsbedömning av allé med skogslönnar och tre skogsekar längs Vårby
allé samt förutsättningar att flytta dessa, 2020-12-02 – Naturcentrum AB

• Biotopkartering mellan planområdet vid Vårby udde och E4/E20 – vegetation för
luftrening, 2021-01-12 – Naturcentrum AB

• Skyddsvärda träd vid Vårby udde, 2021-09-28 - Ekologigruppen
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Sammanfattning 
Naturcentrum AB har genomfört en naturvärdesinventering till planprogram på fas-
tighet Gambrinus 2 m.fl. vid Vårby Udde i Huddinge kommun.  
 
Inventeringsområdet är ca 21 ha där naturmark består av ca 15 ha. Stora delar av 
området omfattas av strandskydd ca 11 ha, antingen från Mälaren eller från Göm-
marbäcken som rinner genom de östra delarna av området. Bäcken är delvis kul-
verterad i dess nedre delar.  
 
Inom inventeringsområdet omfattas även en äldre ask av naturminnesskydd enligt 
miljöbalken. Delar av området innefattas också av två stycken skogliga nyckelbio-
toper.  
 
Naturvärdesinventeringen har utförts på fältnivå medel enligt SS199000 med tilläg-
gen detaljerad redovisning av artförekomst och värdeelement. Totalt har området 
delats upp i 11 naturvärdesobjekt. Två naturvärdesobjekt (en äldre parkmiljö och 
en bäckravin) med högt naturvärde (naturvärdesklass 2), 4 naturvärdesobjekt (två 
barrskogsområden, en strandskog och en bäck) med påtagligt naturvärde (natur-
värdesklass 3) och 6 naturvärdesobjekt (en allé och 5 skogsområden) med visst na-
turvärde identifierades vid inventeringen. Sammanlagt hittades 10 naturvårdsarter 
varav 5 rödlistade och 5 skogliga signalarter. 
 
Enligt befintlig skiss för detaljplan påverkas naturvärden i området olika mycket i 
olika delar. Naturvärdena i områden med högt naturvärde bedöms ej påverkas av 
planerad exploatering medan ett av naturvärdesobjekten med påtagligt natur-
värde riskerar att påverkas negativt.  
 
Förslag på kompensationsåtgärder inom området har tagits fram och innefattar 
bland annat restaurering av Gömmarbäcken samt aktiv skötsel av den gamla park-
miljön.  
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Naturvärdesinventering 

Uppdrag 
På uppdrag av Magnolia Bostad AB har Naturcentrum AB utfört en naturvärdesin-
ventering på fastigheterna Gambrinus 2 m.fl. i Huddinge kommun. Inventeringen 
ska användas som underlag för detaljplan samt bedömning av exploateringens på-
verkan på eventuella naturvärden, framför allt inom det strandskyddsområde som 
innefattar delar av planområdet. Inventering av naturvärden har inte genomförts 
inom hela planområdet, utan är genomfört inom de områden som omfattas av 
strandskydd. Detta område sammanfaller dock väl med planerade exploateringar 
och ger en god bild av områdets naturvärden.  
 

 
Figur 1. Planområde och inventeringsområde. Det bedöms ej nödvändigt att in-
ventera den lilla remsa i planområdets norra del som inte är inventerad. Det som 
är planerat att anläggas inom det ej inventerade området är en naturlekplats som 
bedöms ha lite påverkan på eventuella naturvärden. Vid planering av denna bör 
dock naturvårdssakkunnig konsulteras så att anpassning för eventuella naturvär-
den görs. Inga naturvärdesarter eller naturvärdesträd har tidigare rapporterats i 
det oinventerade området. Området ingår dock i en nyckelbiotop, se figur 2.  
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Metodik 
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 19 90 00. Det innebär identifi-
ering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt 
bedömning av denna betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mång-
fald ska avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt.  
 
Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosy-
stem.” 

Förarbete 
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela invente-
ringsområdet. Relevant information om biologiska bevarandevärden och natur-
vårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:  
•  Länsstyrelsen i Stockholms län WebbGIS 
•  Naturvårdsverkets Skyddad natur  
•  Skogsstyrelsens Skogens pärlor   
•  ArtDatabankens databaser, utdrag av rödlistade, skyddade och fridlysta arter. 

Noterade förekomster från perioden 1960-01-01 till 2018-05-14. 
•  Elfiskeregistret SLU  
•  Vatteninformationssystem i Sverige VISS  

Fältinventering 
Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströva-
des. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och ar-
ter av betydelse för biologisk mångfald.  
 
Inventering av vattenmiljöer, dvs Gömmarbäcken, genomfördes den 20 juni 2018. 
Fullständig fältinventering av landmiljöer genomfördes den 6 augusti 2018.  

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 
Svensk Standard SS 19 90 00 innebär att områden av positiv betydelse för biolo-
gisk mångfald avgränsas och beskrivs som naturvärdesobjekt eller landskapsob-
jekt. Naturvärdeobjekt ska naturvärdesbedömas och utgöras av en dominerande 
naturtyp. Landskapsobjekt kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte 
naturvärdesbedömas. 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala i 
tre eller fyra naturvärdesklasser enligt figur 2. Vid bedömningen görs en samman-
vägning av områdenas artvärde och biotopvärde.  
 
Naturvärdesklass 1–3 är obligatoriska och naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Vid 
denna inventering har även naturvärdesklass 4 ingått. 
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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 

Figur 2. Naturvärdesklasser. I denna inventering har inte naturvärdesklass 4 in-
gått. 

Detaljeringsgrad 
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika 
detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad me-
del. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en yta av 0,1 
ha eller mer samt linjeformade objekt med en minsta längd av 50 m och 0,5 m 
bredd. 

Tillägg 
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika 
tillägg. Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått: 
 
Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst vilket innebär att förekomster av 
naturvårdsarter redovisas på karta eller med koordinater. Det innebär inte att ar-
terna eftersöks noggrannare men att varje påträffad förekomst redovisas med 
större noggrannhet.  
 
Tillägget värdelement vilket i detta fall har inneburit att förekomst av grova träd 
med potentiellt högt naturvärde har markerats samt notering av förekomst av 
död ved har noterats.  

Naturvårdsarter 
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller 
som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsar-
terna har rödlistade arter och skyddade arter särskild betydelse. Naturvårdsarter 
kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt nedan.  
 
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan lö-
per risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. 
NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nation-
ellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hot-
kategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade. 
 
Skyddade arter markeras i rapporten med (§) efter artnamnet. Med skyddad art 
eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ Artskyddsförord-
ningen. När det gäller fåglar, som samtliga är skyddade, är praxis att beakta rödlis-
tade arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. Stöd för en sådan 
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praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009) där följande 
står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 
1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en 
negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter 
vars populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt 
Svensk häckfågeltaxering. Dessa uppgifter är emellertid föråldrade och har därför 
inte beaktats i denna rapport såvida arterna inte arterna är rödlistade eller redovi-
sas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. 
 
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro in-
dikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog.  Art som till-
hör denna kategori markeras med (S) efter artnamnet. Arter som enligt Skogssty-
relsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har inte beak-
tats. 
 
Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör nå-
gon av ovanstående kategorier redovisas utan markering efter artnamnet.  

Övrigt om arter 
Inventering av arter syftar till att med rimlig säkerhet utgöra underlag för natur-
värdesbedömning samt avgränsning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. 
Det innebär att det kan finnas fler naturvårdsarter, rödlistade arter och skyddade 
arter utöver de som påträffats och redovisats. För att med större säkerhet konsta-
tera eller utesluta om vissa arter finns eller inte finns i ett område krävs normalt 
upprepade, specialiserade, artinriktade och fördjupade inventeringar. 
 
De under inventeringen påträffade naturvårdsarterna har registrerats på Artpor-
talen. 
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Resultat 

Informationskällor - tidigare kända uppgifter 

Naturinventeringar 
I de östra och norra delarna av inventeringsområdet finns två objekt från nyckelbi-
otopsinventering. Med nyckelbiotop avses en från naturvårdssynpunkt särskilt 
skyddsvärd miljö (biotop) där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. 
Många nyckelbiotoper utgör avvikande och känsliga miljöer med arter som inte 
tål skogsbruksåtgärder. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i 
det omgivande landskapet. En samlad bedömning av ett områdes skogshistoria, 
artinnehåll och dess kvalitéer på olika nyckelelement och strukturer avgör om det 
ska benämnas nyckelbiotop. Se figur 2 för deras lokalisering. 
 
Uppgifterna är hämtade från följande källor.  
•  Skogsstyrelsens Skogens pärlor 
 

 
Figur 2. Det två nyckelbiotoperna som finns utritade i de östra delarna av planom-
rådet. Det södra objektet innefattas i sin helhet av planområdet medan det norra 
endast berörs i de södra delarna.   
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Naturvårdsarter 
Följande naturvårdsarter har hämtats från artdatabanken och har noterats i områ-
det mellan 19600101-20180814. Arterna som presenteras nedan är de arter som 
med tillräckligt hög noggrannhet har observerats inom området.  
 

• tallticka (NT)- hittades även under inventeringen 
• hussvala (VU)-har noterats häcka inom området, främst kring bryggeri-

byggnaderna.  
• gröngöling (NT)-flera revir har noterats runt detaljplaneområdet. Det 

finns dock ingen säker uppgift om att något revir finns här idag. Det note-
rades ingen gröngöling under något av besöken.  

• duvhök (NT)- har endast noterats förbiflygande vid ett tillfälle 
• stor aspticka (NT)-noterades även under inventeringen på mycket grov 

ask 

Gällande områdesskydd 
Delar av området omfattas av strandskydd, se figur 4.  
 

 
Figur 4. Område inom planområde som omfattas av strandskydd. Gränserna är ej 
inmätta i fält vilket innebär viss osäkerhet i gränsdragning.  

Inventeringsresultat 

Områden som saknar naturvärde 
Områden som bedömts sakna naturvärde för biologisk mångfald består främst av 
bebyggd mark och öppna asfalterade eller grusbelagda ytor. 
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På vissa grusbelagda ytor kan det fortfarande vara möjligt att hitta naturvårdsar-
ter i och med att kontinuerlig störning sker. Det är dock endast fallet i ett litet om-
rådet inom båtklubbens området (naturvärdesobjekt 9). 

Naturvärdesobjekt 
Vid inventeringen identifierades 11 naturvärdesobjekt (9 skogar, 1 parkmiljö och 1 
vattendrag). Flertalet av dessa har bedömts ha påtagligt naturvärde - naturvärdes-
klass 3 eller visst naturvärde- naturvärdesklass 4, men två områden har bedömts 
ha högt naturvärde – naturvärdesklass 2 (en bäckravin och en parkmiljö). Se figur 
5 samt objektbeskrivningar på sidan 16 och framåt. 
 

 
Figur 5. Naturvärdesobjekt inom planområdet.  

Naturvårdsarter 
10 naturvårdsarter påträffades vid inventeringen. Fyndplatserna framgår av figur 
4 och tabell 1.  
 
Signalarter: 

• Högt signalvärde: skogshakmossa (S), trubbfjädermossa (S), stubbspret-
mossa (S), grovticka (S), 

• Lågt/medelhögt signalvärde: strutbräken (S) 
 
Rödlistade arter 

• tallticka (NT) 
• stor aspticka (NT) 
• skogsalm (CR)- Skogsalmen hotas av svampsjukdomen almsjuka men är 

fortfarande en vanlig art. Småplantor och yngre träd påträffades spritt i 
inventeringsområdet. Grövre träd påträffades i objekt 3, 46 och 48. 
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• ask (EN) - Asken är liksom skogsalmen fortfarande vanlig men hotad av en 
svampsjukdom. Småplantor och yngre träd påträffades spritt i invente-
ringsområdet. En del grövre träd påträffades. En ask i objekt 5 är en av lä-
nets grövsta askar och är klassad som naturminne.  

• naverlönn (CR) i det här fallet är den dock troligen planterad 

Tabell 1. Naturvårdsarter (rödlistade och fridlysta arter samt signalarter) som ob-
serverades i inventeringsområdet under naturvärdesinventeringen. För varje före-
komst anges vilken naturvårdskategori arterna tillhör (rödlistade anges med re-
spektive hotkategori, signalarter anges med ”S” (inom parentes för arter med svagt 
signalvärde) 

Svenskt namn Vetenskapligt namn kategori  kommentar x y 

ask Fraxinus excelsior EN 50 cm i diameter 664471 6572194 

ask Fraxinus excelsior EN Flera askar, ca 30 cm i diameter 664330 6572089 

ask Fraxinus excelsior EN Naturminne, 610 cm i omkrets, länets 4:e största ask 664356 6572269 

ask Fraxinus excelsior EN Alléträd, 70 cm i diameter 664260 6572200 

ask Fraxinus excelsior EN Alléträd, 50 cm i diameter 664269 6572190 

ask Fraxinus excelsior EN  664318 6572183 

ask Fraxinus excelsior EN 50 cm i diameter 664457 6572197 

grovticka Phaeolus schweinitzii S I håla efter tidigare tallstubbe 664349 6572112 

(naverlönn) Acer campestre (CR) Troligen planterad, 15 cm i diameter 664344 6572182 

skogsalm Ulmus glabra CR Mest sly 664445 6572189 

skogsalm Ulmus glabra CR  664318 6572183 

skogsalm Ulmus glabra CR Döende, men levande skott vid basen 664466 6572191 

skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus S  664344 6572182 

tallticka Phellinus pini NT  664318 6572183 

tallticka Phellinus pini NT På tall ca 60 cm i diameter 664428 6572154 

trubbfjädermossa Homalia trichomanoides S  664356 6572184 
strutbräken Matteuccia struthiopteris (S) 

 
664344 6572182 

strutbräken Matteuccia struthiopteris (S)  664356 6572184 

Stor aspticka Phellinus populicola NT  På gråpoppel 664408 6572238 

Stor aspticka Phellinus populicola NT  På gråpoppel 664408 6572238 
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Figur 4. Observationer av naturvärdesarter 
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Värdeelement 
Inom inventeringsområdet har värdeelement i form av grova och/eller värdefulla 
träd noterats. I de flesta fall har varje träd noterats, i vissa fall har dock flera träd 
noterats på samma punkt om de står så nära varandra att GPS:en noggrannhet är 
större än avståndet mellan träden. Under noteringen har även en del särskilt vär-
defulla döda liggande och stående träd noterats. Se figur 5 för förekoms av träd 
samt tabell 2 för ytterligare information om respektive värdeelement.  
 

 
Figur 5. Värdeelement i form av grova, äldre och/eller värdefulla träd inom plan-
området.  
 
Tabell 2. Värdeobjekt noterade under inventeringen 

Svenskt 
namn 

Kommentar Biotop X-koor-
dinat 

Y-koordi-
nat 

Noggrannhet 

ask Naturminne!  610 cm omkrets! 
En mycket mäktig ask! En av lä-
nets allra största! 

Äldre parkmiljö 664356 6572269 10 

bok Mäktig mångstammig bok, 470 
cm omkrets! En av länets allra 
största! 

Äldre parkmiljö 664335 6572217 10 

gran Gott om död ved Bäckravin 664445 6572189 10 

gran 55 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664419 6572168 10 

gran Högstubbe av gran, 5 m hög, 70 
cm diameter! Rikligt med lig-
gande död ved av tall och gran! 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664378 6572132 25 

gran 90 cm diameter! Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664443 6572213 10 

Gråpop-
pel 

70 cm diameter. Med stor as-
pticka. 

Parkmiljö, fortfarande häv-
dad 

664408 6572238 10 

Gråpop-
pel 

70 cm diameter. Parkmiljö, fortfarande häv-
dad 

664408 6572238 10 

Gråpop-
pel 

90 cm diameter. Med stor as-
pticka. 

Parkmiljö, fortfarande häv-
dad 

664408 6572238 10 

skogsek 60 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664367 6572116 10 
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skogsek 40 cm diameter Yngre blandskog, men rester 
av stubbar från grova tallar 
mm 

664330 6572089 10 

skogsek En fin krattek, krokig, 45 cm dia-
meter 

Blandskog med berghällar. 
Enstaka äldre träd, annars 
ett relativt ungt bestånd 

663940 6572203 10 

skogsek 80 cm diameter. Alléträd Allé mellan asfalterade vägar 664270 6572162 10 

skogsek 80 cm diameter. Alléträd Allé mellan asfalterade vägar 664267 6572156 10 

skogsek 80 cm diameter. Alléträd Allé mellan asfalterade vägar 664276 6572149 10 

skogs-
lönn 

Grov! Äldre parkmiljö i bäckravin 664318 6572183 25 

skogs-
lönn 

85 cm diameter Äldre parkmiljö i bäckravin 664356 6572184 10 

skogs-
lönn 

60 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664486 6572233 10 

skogs-
lönn 

70 cm diameter. I översta delen 
av ravinen 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664514 6572243 10 

skogs-
lönn 

Resten av allén norrut Allé mellan asfalterade vägar 664260 6572200 50 

skogs-
lönn 

Resten av allén söderut Allé mellan asfalterade vägar 664276 6572149 50 

tall 90 cm diameter Äldre parkmiljö i bäckravin 664318 6572183 10 

tall 90 cm grov stubbe. Avsågad! Äldre parkmiljö i bäckravin 664318 6572183 25 

tall 90 cm diameter. Fin pansarbark Bäckravin 664445 6572189 10 

tall Grov! Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664444 6572174 10 

tall 60 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664419 6572168 10 

tall 60 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664428 6572154 10 

tall 60 cm diameter. Ytterligare flera 
grova tallar i området! 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664464 6572158 10 

tall 60 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664389 6572139 10 

tall Högstubbe av tall, 40 cm diame-
ter. Rikligt med liggande död ved 
av tall och gran! 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664389 6572139 10 

tall 85 cm diameter Äldre parkmiljö i bäckravin 664360 6572168 10 

tall 95 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664402 6572223 10 

tall 95 cm diameter. Mäktig tall som 
är tvådelad ca 6 m upp där den 
ena toppen har blåst av! 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664419 6572215 10 

tall Död tall med lite av barken kvar. 
85 cm diameter. Barken 10.12 cm 
tjock! 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664423 6572208 10 

tall Högstubbe 70 cm diameter. I 
översta delen av ravinen 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664522 6572240 10 

tall 80 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664519 6572282 10 

tall Brandskadad, levande! 60 cm di-
ameter. 

Igenvuxen tomtmark med ut-
hus kvar. Ett av husen har ny-
ligen brunnit 

664485 6572283 25 

tall Brandskadad, död! 60 cm diame-
ter. Angripen av klibbticka! 

Igenvuxen tomtmark med ut-
hus kvar. Ett av husen har ny-
ligen brunnit 

664485 6572283 25 

tall Några lite grövre tallar, ca 40 cm 
diameter 

Blandskog med berghällar. 
Enstaka äldre träd, annars 
ett relativt ungt bestånd 

663940 6572203 10 
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vårt-
björk 

60 cm diameter Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664474 6572233 10 

vårt-
björk 

Brandskadade träd. Både levande 
och döda björkar 

Äldre barrskog med grova 
tallar och granar och lite lö-
vinslag. Rikligt med död ved 

664485 6572283 10 

Redovisning av naturvärdesobjekt 

Objekt ID: Ncab-1709-1 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde– naturvärdesklass 2 
Areal: 0,53 hektar 
Dominerande naturtyp: Bäckravin 
Biotoper: Ravin, blandskog, bäck 
Beskrivning: En djup bäckravin kring Gömmarbäckens nedre delar. Kring bäcken 

växer rikligt med strutbräken. I ravinen finns flera grova träd och rikligt med 
död ved. Vegetationen i ravinen är tydligt påverkad av det fuktigare mikrokli-
mat som bäcken bidrar med. Detta syns bland annat på den rika förekomst av 
olika mossarter, såsom bäckkrypmossa, källgräsmossa och bäckgräsmossa, 
som alla är beroende av en fuktig miljö.  

Naturvårdsarter:  tallticka (NT), ask (EN), skogsalm (CR), skogshakmossa (S), trubb-
fjädermossa (S), (strutbräken (S)) och naverlönn (CR) 

 
Naturvärdesobjekt 1. Bäckravinen kring Gömmarbäcken är en mycket skarpt av-
gränsad ravin där markfloran närmast bäcken domineras av strutbräken och skav-
fräken.  
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Naturvärdesobjekt 1. Det finns gott om död ved, både liggande och stående inom 
bäckravinen.  
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Objekt ID: Ncab-1709-2 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Areal: 0,74 hektar 
Dominerande naturtyp: Barrskog 
Biotoper: Grova träd 
Beskrivning: Skogsområde som domineras av tall men med inslag av gran och löv-

träd. Flera äldre och grova träd finns, främst av tall och gran men även av 
skogsek. Rikligt med död ved förekommer, både stående och liggande. Mark-
skiktet domineras bitvis av skavfräken men är i övrigt trivial med gräs och ör-
ter. Delar av området klassas som nyckelbiotop.  

Naturvårdsarter: tallticka (NT), grovticka (S),  

 
Naturvärdesobjekt 2. Riklig förekomst av död ved och flera äldre, grova tallar. 
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Objekt ID: Ncab-1709-3 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Areal: 0,3 hektar 
Dominerande naturtyp: Blandskog 
Biotoper: Lövträd, skogsbryn 
Beskrivning: Del av skogspartiet söder om bäckravinen där trädskiktet är yngre 

och det i stort sett saknas grova träd.  Markskiktet är trivialt och domineras av 
gräs och örter.  

Naturvårdsarter: ask (EN) 

 
Naturvärdesobjekt 3. Mindre område i kanten mot grusparkeringen som domine-
ras av yngre lövträd.  
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Objekt ID: Ncab-1709-4 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde– naturvärdesklass 3 
Areal: 1,9 hektar 
Dominerande naturtyp: Blandskog 
Biotoper: Grova träd, död ved 
Beskrivning: En större blandskog som domineras av tall med inslag av lövträd, 

såsom skogslönn och vårtbjörk, och enstaka granar. Flera grova träd över 50 
cm i diameter finns i området.  Några grövre träd är brandskadade efter att en 
mindre byggnad brunnit. Dessa är dock fortfarande levande. Det finns gott om 
död ved, både liggande och stående i området. Delar av området klassas som 
nyckelbiotop. 

Naturvårdsarter:  
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Naturvärdesobjekt 4. Typiskt miljö med förekomst av äldre tallar och i övrigt blan-
dad skog med gran och lövträd.  
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Objekt ID: Ncab-1709-5 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Areal: 1,1 hektar 
Dominerande naturtyp: Äldre parkmiljö 
Biotoper: Grova träd 
Beskrivning: Ett mestadels öppet parkområde där flera gamla grova träd finns. Ett 

flertal gråpopplar med diameter över 50 cm finns. Dessutom finns både en av 
länets grövsta askar (Naturminne) och en av länets största bokar i parken. No-
tera att naturvärdena i objektet är direkt knutna till de träd som finns här. 
Markfloran är trivial gräsmatta.  

Naturvårdsarter: stor aspticka (NT), ask (EN) varav en 610 cm i omkrets! Chae-
notheca sp (obestämd nållav som troligen är rödlistad) 

 
Naturvärdesobjekt 5. Parkmiljön med den mycket stora asken i mitten, omgiven 
av fruktträd.  
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Objekt ID: Ncab-1709-6 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Areal: 0,23 hektar 
Dominerande naturtyp: Alskog 
Biotoper: Strandskog 
Beskrivning: En naturlig remsa med strandskog där strandlinjen inte är utfylld från 

tidigare exploateringar. Trädskiktet domineras av klibbal med inslag av björk. 
Skogens värde består i den orörda strandlinjen med en variation i ålder bland 
träd som skapar värdefulla miljöer för framför allt fåglar och insekter. Drill-
snäppa häckar troligen inom objektet.  

Naturvårdsarter: - 
 

 
Naturvärdesobjekt 6.  Strandskog som domineras av klibbal med inslag av björk i 
olika åldrar. Notera även den döda veden som bitvis förekommer rikligt inom om-
rådet.  
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Objekt ID: Ncab-1709-7 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Areal: 0,12 hektar 
Dominerande naturtyp: Lövskog 
Biotoper: Alskog längs bäck 
Beskrivning: Ett litet område med främst yngre klibbal som växer längs med den 

nedersta delen av Gömmarbäcken. Fungerar som skyddszon med skuggande 
effekt för bäcken. Ett litet parti som i dagsläget inte hänger ihop med naturvär-
desobjekt 6.  

Naturvårdsarter:  - 
 

 
Naturvärdesobjekt 7. Ett mindre bestånd med yngre lövträd, klibbal och björk, 
som står längs med Gömmarbäckens nedre del mot Mälaren.  
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Objekt ID: Ncab-1709-8 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Areal: 2,0 hektar 
Dominerande naturtyp: Blandskog 
Biotoper: Blandskog med berghäll 
Beskrivning: Ett större sammanhängande skogsområde på en bergsknalle. Skogen 

består främst av yngre träd men en fin krattek och ett flertal äldre tallar. En del 
hällmark finns i de högst belägna delarna vilken till viss del är obevuxen. De 
västra delarna av området omfattas av strandskydd.  

Naturvårdsarter:   
 

 
Naturvärdesobjekt 8.  I de nedre delarna av bergsknallen dominerar bestånd av 
yngre lövträd.   
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Naturvärdesobjekt 8. En del olikåldriga tallar finns utspritt inom naturvärdesob-
jektet.  
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Naturvärdesobjekt 8. En fin krattek finns inom objektet.  
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Objekt ID: Ncab-1709-9 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Areal: 0,29 hektar 
Dominerande naturtyp: Träd längs strand samt ruderatmark 
Biotoper: Ruderatmark, lövträdsbård mot sjö 
Beskrivning: Inom båtklubbens område finns bitvis en smal trädbård mot Mälaren. 

Framförallt är det klibbal som växer här. Markfloran är sporadisk och typisk för 
ruderatmark med förekomster av rallarros, blåeld, brännässla och fackelbloms-
ter.   

Biotopkvalitéer: Gamla träd, åldersskiktning, död ved 
Naturvårdsarter:  
 

 
Naturvärdesobjekt 9. En smal trädbård mellan Mälaren och båtklubbens ruderat-
marker. 
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Objekt ID: Ncab-1709-10 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Allé 
Beskrivning: En allé mellan asfalterade vägar som består främst av yngre skogs-

lönn men där även några grövre skogsekar och askar står. På en ask hittades 
allémossa, annars är epifytfloran artfattig.  

Naturvårdsarter: ask (EN) 
 

 
Naturvärdesobjekt 10. Allén mellan asfalterade gator. 
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Objekt ID: Ncab-1709-11 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Vattendrag 
Biotoper: Mindre vattendrag 
Längd: 380 m (varav ca 100 kulverterad) 
Beskrivning: Nedströms E4 rinner mestadels i en skarp ravin Gömmarbäcken där 

den är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet. Bäckens naturliga hydromorfolo-
giska förhållanden är kraftigt störd i och med att det finns ett flertal dämmen 
på sträckan. Ca 100 meter av bäcken är kulverterad. Den sista biten ner mot 
Mälaren är omgrävd till en rak fåra med finkornig botten. Öring har noterats 
försöka leka precis vid kulvertens utlopp där botten är något mer grusig. Upp-
ströms kulverteringen finns endast mycket korta sträckor med naturliga block, 
sten och grus-bottnar kvar. Både vid besök den 20:e juni och vid besök den 6:e 
augusti noterades fisk i vattendraget. Dessa noterades både i de djupare upp-
dämda områdena och på de mer grusiga bottnar. Då inget provfiske har ge-
nomförts och främst mindre individer har noterats är artbestämningen något 
osäker, men det rör sig troligen om inplanterad bäckröding (en nordameri-
kansk art) alternativt öring. Det är dock inte troligt att öringen kan vandra upp 
från Mälaren på egen hand i och med de dämmen som finns på sträckan. Vat-
tendraget skulle kunna ha mycket högt naturvärde. På grund av den kraftiga 
fysiska påverkan, de förändrade hydromorfologiska förutsättningarna och de 
vandringshinder som förekommer bedöms dock denna inventerade sträcka av 
vattendraget endast ha påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter: - 
 

 
Naturvårdsobjekt 11. Del av Gömmarbäcken där trappstegsformade strukturer 
har anlagts. 
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Naturvärdesobjekt 11. En av de indämda sträckorna av Gömmarbäcken. I dessa 
finns troligen bäckröding, vilka leker i de små gruspartier som finns i anslutning till 
dammarna.  

 
Naturvärdesobjekt 11. Gömmarbäcken nedströms kulverteringen vid utloppet till 
Mälaren. Notera fårans djupa och raka form vilket tyder på att den är omgrävd.   
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Påverkansbedömning av naturvärden inom 
strandskyddsområde 
Inom planområdet omfattas ca 11 hektar av strandskydd, antingen från Mälaren 
eller från Gömmarbäcken (se figur 4 för strandskyddets ungefärliga omfattning). 
Dock riskerar bara mindre delar av befintliga naturområden inom strandskydds-
området att direkt påverkas av planerad exploatering, tex genom byggnationer. 

Strandskyddsområdet från Mälaren 
Framför allt är det områdena längst i väster ut mot Mälaren som bedöms påver-
kas (naturvärdesobjekt 6, 8 och 9).  
 
Objekt 6 bedöms ha påtagligt naturvärde medan objekt 8 och 9 endast bedöms ha 
visst naturvärde. Naturvärden i naturvärdesobjekt 6 riskerar att påverkas om 
strandskogen avverkas och/eller om området fylls ut längs inom naturvärdesob-
jektet. I området planeras dock endast en gångväg i form av en träbrygga. En så-
dan träbrygga bedöms kunna anläggas utan att riskera någon nämnvärd påverkan 
på naturvärden i naturvärdesobjektet om särskild hänsyn tas och anpassningar 
görs till befintlig trädbård samt att viktiga strukturer såsom död ved och funktion-
ell svämzon bevaras. Viss ökad störning för till exempel häckande fåglar kan ske 
vid ökad rörelse av människor i området längs stranden.   
 
Större delen av den trädbeklädda bergsknallen (naturvärdesobjekt 8) utelämnas 
från exploatering av byggnader dock planeras byggnader i de lägre delarna av om-
rådets, både i den nordvästra och den östra delen. Endast den västra delen ligger 
inom strandskyddsområdet och här riskerar en mindre remsa av yngre lövträd på-
verkas i och med placering av tre bostadshus vid kullens nordvästra kant. Inom 
det området som berörs finns inga skyddsvärda träd noterade.  
 
Naturvärdesobjekt 9 som ligger inom båtklubbens område riskerar att påverkas i 
sin helhet genom att ruderatmarker försvinner samt de träd som växer längs 
stranden kan behöva avverkas. Om nya träd planteras i liknande omfattning längs 
stranden bedöms dock påverkan på naturvärden inom området endast påverkas 
mycket lite.  
 
Inga rödlistade eller fridlysta arter har noterats i naturvärdesobjekt 6, 8 och 9. 
Båtklubbens område är inhägnat och avstängt för allmänheten vilket innebär att 
området till större del skulle kunna bedömas som i anspråkstaget. Om naturvär-
den bevaras, framför allt i objekt 6 behöver inte strandskyddets syfte i fråga om 
naturvärden påverkas.  

Strandskydd från Gömmarbäcken 
I de östra delarna planeras Spendrups kontor att göras om till skola. Här angränsar 
exploateringen till naturvärdesobjekt 3, 4 och 5 som alla delvis ligger inom strand-
skyddsområde. Objekt tre bedöms ha visst naturvärde, objekt 4 påtagligt natur-
värde och objekt 5 högt naturvärde. Parkområdet, naturvärdesobjekt 5, runt om 
skolan planeras som skolgård. Runt skolan planeras också både två fotbollsplaner 
och en idrottsshall anläggas. Dessa planeras dock på idag till större delen asfalte-
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rade ytor, tex vägar och liknande samt en grusad parkeringsyta utanför naturvär-
desobjekten. Ingen av dessa områden som berörs direkt av exploatering bedöms 
hysa några nämnvärda naturvärden. Då det redan idag är exploaterat inpå natur-
områdena här bedöms inte heller häckande fåglar eller stationära däggdjur påver-
kas nämnvärt av störningen som skolgården innebär. Om exploateringen till 
största del håller sig utanför naturvärdesobjekten i detta område alternativt inte 
påverkar de skyddsvärda träden i naturvärdesobjekt 4 och 5 bedöms inte strand-
skyddets syfte i fråga om naturvärden påverkas.  
 
I och med att E4:an breddas in i planområdet norr ifrån är det troligare att denna 
störning påverkar fåglar och däggdjurs benägenhet att röra sig i området.  
 
Naturvärdesobjekt 10 som består av en allé med flera skyddsvärda träd som samt-
liga bedöms påverkas av exploateringen. De skyddsvärda träden ligger en del av 
allén som inte kommer sparas enligt befintlig detaljplan.  
 
Naturvärdesobjekt 1, 2, 7 och 11 bedöms inte påverkas av de exploateringar som 
finns beskrivna i detaljplanen.   

 

 
Figur 6. Senaste principskiss med utritade planerade exploateringar. 
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Förslag till skydds- och kompensationsåtgär-
der 
Det viktiga inom aktuellt planområde är framför allt att bevara det bestånd av 
äldre och grova träd tillsammans med den rikliga mängd med död ved som före-
kommer i skogs- och parkområdena. Parkområdet bör bevaras i sin nuvarande 
form vilket innebär att träden inom parkområden ska fortsatt få stå solitärt så att 
de inte trängs undan av andra konkurrensstarka arter. Fortsatt hävd är viktigt, 
även om det inte måste skötas som en vanlig gräsmatta utan hellre få övergå till 
slåttermark. Skötsel av parken gräsmatta kan också vara en fråga för kulturmiljö 
då det berör områdets helhetsintryck.  
 
Skogsområdena bör till större delen lämnas för fri utveckling. Det innebär att 
gamla träd och död ved bevaras samtidigt som en föryngring av trädskiktet tillåts. 
Inom de norra delarna av naturvärdesobjekt 4, som bedöms ha Påtagligt natur-
värde och som också delvis ligger inom en utpekad nyckelbiotop, planeras en skol-
gård med naturtema som planeras att anpassas till befintlig natur så långt som 
möjligt (se figur 7). Vid detaljprojektering av denna bör det samrådas med natur-
vårdssakkunnig kring hur dessa utformas på bästa sätt för att minimera påverkan 
på naturvärden. 
 

 
Figur 7. Principskiss över skolgårdens utformning. Skolgården ligger främst inom 
Naturvärdesobjekt 4.  
 
Längs med stranden är det lämpligt att plantera en del träd och buskar som kan 
fungera som skydd åt fåglar och insekter när de rör sig längs med vattnet. Man 
bör undvika att bygga ut bryggor över vattnet då det skapar en permanent skugg-
ning av botten vilket motverkar vegetation att få fäste. Befintliga träd sparas i 
möjlig mån kring strandpromenaden. 
 
Naturvärdesobjekt 6 är det enda partiet längs Mälarstranden som fortfarande har 
en naturlig strandremsa (dvs ej utfylld). En naturlig strandremsa som denna är 
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mycket viktig för arter och växter som lever i mellanzonen mellan land och vatten. 
Området översvämmas troligen delvis vid högre vattenstånd i Mälaren vilket 
skapar en störd miljö som är viktig för många arter. Skuggningen som träden 
skapar på över den grunda sjöbottnen skapar också ett viktigt skydd för fisk och 
andra vattenlevande organismer. Området är i dagsläget redan smalt och vid in-
ventering den 6/8 2018 hade dessutom en del träd inom området avverkats, vil-
ket försämrat områdets värde för biologisk mångfald. Om möjligt är det dock 
lämpligt påverka resterandedelar av området så lite som möjligt. Anläggande av 
strandpromenad i form av en träbrygga inom objektet bedöms endast påverka na-
turvärdena minimalt om den till största del kan anpassas efter befintlig trädbård 
och annan vegetation. Området har, trots sin ringa storlek, fin potential som re-
kreationsområde mot sjön.  
 
På bergsknallen i naturvärdesobjekt 8 finns ett antal värdefulla träd, både ekar 
och tallar. Dessa bör bevaras.  
 
Naturvärdesobjekt 10 som består av en allé, där några av träden är äldre och vär-
defulla vilka bör bevaras. Framför allt gäller detta 2 askar och 4 skogsekar (se figur 
5). Övriga träd är yngre skogslönnar med lägre bevarandevärde.  
 
Gömmarbäcken är inom planområdet kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet, tro-
ligen under en lång tid tillbaka. Bäcken troligen använts för kvarnverksamhet och 
som dricksvattenkälla. I dagsläget är bäcken uppdämd på 4 platser längs sträckan 
från Mälaren upp till E4. Dessutom är drygt 100 meter av bäcken kulverterad un-
der vägar och en parkeringsplats. Samtliga dämmen i bäcken och dessutom trum-
man under E4 är troligen definitiva vandringshinder för fisk, vilket innebär att det 
är mycket svårt för vandrande fiskarter att röra sig naturligt upp och nedströms i 
bäcken. I dagsläget finns laxfisk i bäcken, trots de många dämmena. Fisk observe-
rades vid båda tillfällena, vid första besöket endast årsungar medan större indivi-
der, 10-20 cm, sågs vid andra besökstillfället. Säker artbestämning kunde dock 
inte göras. Det rekommenderas därför att göra närmare kontroll angående vilken 
art som finns där. Uppgifter finns om att det ska finnas bäckröding, en till Sverige 
införd art (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007). Det är också mest troligt då det 
bedöms som i stort sett omöjligt för öring att på egen hand vandra upp till de om-
råden där fisken observerades.  
 
Det finns flera åtgärder som skulle kunna gynna naturvärdena i bäcken. Det hand-
lar framför allt om att återskapa bäckens naturliga form med strömmande vatten-
sträckor istället för de indämda områden som finns idag. Noggrannare utred-
ningar bör göras för att undersöka vilka möjligheter som finns att ta bort dämmen 
alternativt att lösa fri passerbarhet för fisk på andra sätt såsom anläggande av 
fiskvägar. Troligen finns det i så fall konflikter med kulturhistoriska värden kopp-
lade till bäcken.  
 
Kulverteringen i bäckens nedre del bör också åtgärdas. Till att börja med behöver 
en undersökning av kulvertens funktion och utformning göras. Troligen behöver 
kulverten läggas om och anpassa bättre för att inte innebära något vandringshin-
der för fisk.  
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���������	
�	
��	���	�����	����		 ����������	

		 �	

	������	��	 !"!#$%#	&'$%#!(%	)*	(%	$#%	+,'-+%,!#&!		.�/0��1	 2"%#&3!	)#4&!+$#3	5��6��1	 789:;$3+	!#-%&!	<=>0	?@AB��1	 C!93;34D	"3#3(%	.B=E0B����1	7!#D%93!	+49;!$!	F/0GH=IBJKAG	1LGG��1	 7'9:;!493'&!	)'9:;!#)!	.@�K���=M?JB��1	 N!D!93&!	)'993&!#3!	O��=0��1	 P:)';%&'D:;%	+;!9!#3+	<=M1	�QI?��1	RSTUVWXYTZW[S	\]̂_S			.�66�0H�KK�0̀�	��̀>60A0G	�1	���a0	b,'-+9c&&!#&!	8!#	$#'$+	+3&	#%9!$3"$	9*-!	*9(%#	%&	-!&+,!	#3,	9!"d9'#!e	f%$	d!&&+	3&-!	#c(93+$!(%	!#$%#g	D%&	$'$!9$	&'$%#!(%+	hi	!#$%#	';8	:$$%#93-!#%	d9%#!	+"*#j%+$kD(!	+,'#)9!"!#	d!&&+	)*	$#k(%&e	f%$$!	-c#	!$$	(%&	+!DD!&9!-(!	j%(cD&3&-%&	-c#	!$$	$#k(%&	8!#	%$$	8c-$	&!$4#"k#(%e	f%	$#%	+,'-+%,!#&!	8!#	%&j!#$	$!;,	"!#%	+3&	+$'#9%,	%$$	8c-$	&!$4#"k#(%e	 !"d9'#!&	"!#	#%9!$3"$	!#$d!$$3-g	D%&	(%$	d3&&+	+,k9	!$$	D3++l$k&,!	!$$	(%	8!#	%$$	8c-$	"k#(%	dc#	%,9%"!&(%	3&+%,$%#e		mnopqprst	rsuqq	vw	vxxyzo		{|}~}������	������	�	����	��	�	�����������	����������	���	������	�������	 ��	¡����	��¢ £�������	¤��	¥�����	��¡�£	�����	¢¦§������	�����	 ��	����� 	¦�	 ¦� ����	 �̈�� ¢¦���	¤������� 	 ��	������ �̈�� �������	©�  �	��������	¦�	���������	 �̈�����	��£���	�����	 �̈��� 	�����	 ¦� ����	�� �¡��	ª¡ �	���«��	¦�	�����	 ��	¤�����	¡����	���	���������	������ �̈�����			¬®	�̄¤���������	�¢	��	���«	¦�	��¢��¦�	����������	�	��	�����	�����	�¡����	���	 ��	�� ���	�¢	��� �	¤��	��¢��¦�	�¦�� 	��	¢¦�	�����	���	 ��	��������	¡������	��	¢¦�	�����	�	���	�¢����	�����	���� ����	°�¦���	 ��	����	�¢��¢¦�����	���	¡����� 	�¢	¢¡§��	��¦��	±��	¢¡§��	��¦�	�¢ � 	��¦�	 ��	�¦���	��� �	²�	³�	�	��������	�́µ	³�	�	������ �	�	��� �¥���	�����	¥��	¡������	��	�����	�¢	µ�	���	



���������	
�	
��	���	�����	����		 ����������			

		 ��	

	����	��	� !"#$ %&'%(		)*+,+-./011	+23	14,567-65849	:;<	=>??@	>?A;<	B>?C;D	EF<	G<<	G?<G	;?	C;<GHIJHG?	@FE	K;DLD	;<<	K>F<FJ@MNCC@OFEDPC;	E;?	C;<	MDQR@	C>@J;?@	=DP?	K>F<FJ@MNCC@K;@<QEE;H@;D?G	=LD	G<<	A;O?FE=LDG	JHG?;?S	:;<	QD	CQD=LD	R>M<>A<	G<<	<>C>A<	>	JHG?JDFT;@@;?	<G	D;CG	JPU	BVD	?G<VDE>HIL?	JPR;DMG@	FTB	FE	C;?	MG?	>?<;AD;DG@	>	C;<	MFEEG?C;	JHG?FEDPC;<S	:QD=LD	KLD	C;<	D;CG?	>	@GEDPC@@M;C;<	>	JHG?K;@MD>R?>?A;?	D;CFR>@G@	;R;?<V;HHG	K>F<FJ@MNCC@FEDPC;?W	BVD	C;	JPR;DMG@	FTB	R>HMG	@QD@M>HCG	@MQH	@FE	=>??@	=LD	C>@J;?@S	:;<	QD	QR;?	R>M<>A<	G<<	C;<	ALD@	;?	D;CFR>@?>?A	GR	R>HMG	MFEJ;?@G<>F?@OP<AQDC;D	@FE	MG?	ALDG@	=LD	G<<	MFEJ;?@;DG	=LD	C;	RQDC;?	@FE	APD	=LDHFDGC;	?QD	K>F<FJ@MNCC@FEDPC;<	JPR;DMG@S	:>@J;?@	=DP?	K>F<FJ@MNCC;<	JDLRG@	;?H>A<	E>HOILKGHM;?S	XDLR?>?A;?	QD	@M>HC	=DP?	JHG?JDFT;@@;?	E;?	C;<	QD	;?	=LDC;H	FE	C>@OJ;?@G?@LMG?	FTB	JHG?JDFT;@@;?	MG?	@GEFDC?G@S	Y?@LMG?	KLD	ALDG@	>??G?	C;O<GHIJHG?;?	G?<G@	CP	C;<	G??GD@	MG?	KH>	@RPD<	G<<	A;?FE=LDG	JHG?;?S		Z8.[/58	+\	1*.-48.	]?H>A<	̂	MGJS	__	̀	E>HILKGHM;?	=PD	HQ?@@<ND;H@;?	A;	C>@J;?@	=DP?	C;<	A;?;D;HHG	K>F<FJ@MNCC;<	FE	C;<	=>??@	@QD@M>HCG	@MQHS	Y?@LMG?	@MG	KHG?C	G??G<	>??;BPHHG	K;@MD>R?>?A	GR	R>HM;?	P<AQDC	@FE	@MG	R>C<G@	FTB	@N=<;<	E;C	C;?W	;?	K;@MD>R?>?A	GR	C;?	K;DLDCG	K>F<FJ;?W	R>HMG	@QD@M>HCG	@MQH	@FE	PK;DFJG@	FTB	MGD<FD	@FE	R>@GD	RGD	K>F<FJ;?	QD	K;HQA;?S	]?	R>M<>A	C;H	>	G?@LMG?	QD	G<<	K;@MD>RG	R>HMG	=LD@>M<>AOB;<@P<AQDC;D	@FE	@MG	R>C<G@	=LD	G<<	EF<R;DMG	G<<	K>F<FJ;?	@MGCG@	@GE<	R>HMG	MFEJ;?@G<>F?@P<AQDC;D	@FE	MG?	A;?FE=LDG@	=LD	G<<	MFEJ;?@;DG	=LD	@MGCGS			



���������	
�	
��	���	�����	����		 ����������	

		 ��	

������� !"!�# 	$	%&�'( �((")"*!�	!((	+�#((!	!��,"	-	./0	1232/4./	1564678/0/0	9:7	;278<	=../	>67	./0	?@A60	A@3	600	./	@	./446	=4./7A:B4@43	@432/4./	07C./4	AB=55/	BDEE6	600	12?/7B6A	6?	=08<3346F./7G	H/.	645/.4@43	6?	./006	>67	I60=7J/407=E	9200	=11.763/0	600	=4./7FA:B6	9:7=0AC004@436746	DE	./0	C7	E:K5@30	600	95<006	655L4	0@55	/00	4<00	5C3/	@4DE	DE72./0	.C7	07C./4A	?C7./4	B64	9D70AC006	600	=0?/JB56AG		M00	95<006	07C.	@	A0C./7	>67	85@?@0	/4	6550	A0:77/	97236	@	>/56	?C75./4G	N7967/4F>/0/746	>67	A46880	:B60	DJ>	8564.	64460	9@44A	A0D7	B=4AB61	B7@43	./006	@	O<AB564.	.C7	07C.95<00	85@?@0	6550	?645@367/G	P5/76	4<6	A1/J@656416AA6./FE6AB@40<1/7	>67	.C79:7	=0?/JB560AG	Q?/4	@	R?/7@3/	>67	./0	85@?@0	6550	?645@F367/	DJ>	8564.	64460	>67	S:0/8D73A	A06.	DJ>	O769@B?/7B/0	8<330	12	A@3	E2436	/7967/4>/0/7G	TC79:7	0D3A	BD406B0	E/.	U64A	V@4.W?@A0	@	S:0/8D73A	A06.	ADE	C7	/4	6?	./	1/7AD4/7	ADE	>67	A0:7A0	/7967/4>/0/7	6?	07C.95<00G	U64A	C7	1564/7@43A5/.67/	9:7	07C.	@4DE	167BF	DJ>	460=79:7?6504@43/4G	T/F76A	72.	C7	600	./0	B64	9@446A	A0D76	?C7./4	600	8@8/>2556	07C.	ADE	?=X@0	=4F./7	5243	0@.	DJ>	600	./0	B64	9@446A	3D.6	ABC5	600	:?/7?C36	07C.5<00G	T/0	A0:7A06	07C.	E64	95<0060	?67	/4	8DB	ADE	>6./	/4	DEB7/0A	12	E/5564	YZZF[ZZ	JEG	\DA046.	600	95<006	/00	A2.640	07C.	5@33/7	12	J@7B6	]Z	E@5KD4/7G	H/.	/4	A2.64	BDA064./	3C55/7	./0	600	07C./0	ADE	AB6	95<006A	>67	E<JB/0	A0D76	B?65@0/0/7G	T/AA=0DE	067	/4	A2.64	07C.95<00̂	@4B5=A@?/	9:78/7/./5A/7	DJ>	/9F0/7678/0/̂	D906	_FY	27	600	3/4DE9:76G		M00	.C7/ED0	95<006	E@4.7/	07C.	B64	?676	/00	E<JB/0	876	DJ>	C?/4	BDA046.AF/99/B0@?0	650/7460@?	KCE9:70	E/.	4<15640/7@43G	-40/	E@4A0	/90/7ADE	07C.	ADE	7/.64	C7	42376	27	0@55AB6160A	B?65@0/0/7	ADE	./0	067	5243	0@.	9:7	/00	4<15640/760	07C.	600	=1142G	P:7	600	92	/4	8C007/	17/J@A@D4	@	=11AB6004@43	6?	?6.	/4	95<00	6?	./	07/00D4	ABD3A5:446746	?@.	;278<	655L	AB=55/	BDA06	0D3A	/4	.@7/B0BD406B0	E/.	̀675	M876>6EAAD4	12	/4	6?	564./0A	5/.64./	07C.95<00F4@43A9@7ED7̂	ID7.@AB	O7C.95<00G	T/	>67	063@0	976E	/4	D99/70	9:7	./	8/7:7.6	ABD3A5:446746	/45@30	9:5K64./a		bcdef	e	ghiijklm	jknol	ghiimd	pqd	rdjkfstdr	tuv	orpqdjklm	jw	rdhlpixrr	yml	zs{reyji	|}}}	fjyr	sijkmdekg~	jdnmrfimlkekg	tuv	�tkrdtii	wel	orpqdjklm	jw	pixrr�	�trji	jknolfoyyj	nmdh�kjr	s�	�|	fr	rdhl	e	twjk	jkgewmk	frtdim�~	hd	|��	����	m��	ytyfGb		



���������	
�	
��	���	�����	����		 ����������			

		 ��	

���	������ �!	�"	�##	$%&!$�'���(��	)�(	)'!�	%"�� #�#�(	%��	��#	* ��$	+&# "	�##	'"�(",!�	��	*�-##.	/0)	%&$#�����	1,+*'(#	+��	�-2���#�( �!	$% �1�(	$ !	$���&� %#	 �#�	$3	+-0%�#.	4##	*�-##�	$%&!$�'���(��	%��	,"��	"�(�	��	%&+52��$�# &�$3#!,(�	 	���	� $2��$��$'%��	('(����	6 &#&2$%-���#	$&+	$%�	#�$	*(�+.	
	7898	:;	<=>??	@A	?BCD	EFD	GHFIJ@=E@GKJL	MH?JE@=	NOOO	AJ=KF?	CB	DFL	E@GKJLFL	GPE	GKQ==F	KQLL@	A@B@	@K?QF==	AJD	R=>??	@A	GKPSG=TLL@BL@	AJD	UVBW>	@==XY	<P?PZ	[P\@L	]G?̂WFBS	PI\	]B_@L	̀?V=	abcdefdgf	hig	jklffdefm	dn	cgof	npf	qlrredcpse	tuv	wdxxsgc	tvyz{vt|	}~edgx	tvyz|	b���	
	7898	�;	�FLL@	WJ=D	CB	RBVL	R=>??	@A	?BCD	J	G@EW@LD	EFD	G?@B?	@A	W>SSF?	@A	UCG?=CLKFL	J	�T?FWPBS	�O��Y	�J=DZ	�LDFBG	�=@LDFB	



  

 
 

 

 

 

Biotopkartering mellan planområdet 
vid Vårby udde och E4/E20 

- vegetation för luftrening 
 
Huddinge kommun 
 

 
 

Naturcentrum projekt 1709 
12 januari 2021                                                                                  



Biotopkartering mellan Vårby udde och E4/E20 2021-01-12 
 

 
 

2 

Uppdragsgivare 
Magnolia Bostad AB 

Uppdragsgivarens kontaktperson 
Angelica Andersson 
 
Uppdragstagare 
Naturcentrum AB 
Strandtorget 3 
444 30 Stenungsund 
Tel. 010-220 12 00 
ncab@naturcentrum.se 
 
Projektledare 
Thomas Strid 
Tel. 070 638 76 36 
thomas.strid@naturcentrum.se 
 
Inventering och rapport:  
Thomas Strid 
 
Kartmaterial 
Kartmaterial tillhandahållet av uppdragsgivare 
 
Omslagsbild 
Undersökningsområdet mellan E4/E20 och Vårby allé. 
 
Foton i rapporten 
Samtliga foton är från inventeringsområdet och har tagits av Thomas Strid i sam-
band med inventeringen. 
 
Denna rapport bör citeras 
Strid, T. 2021. Biotopkartering mellan planområdet vid Vårby udde och E4/E20 
Vegetation för luftrening. Huddinge kommun. Naturcentrum AB i PDF-rapport på 
18 sidor till Magnolia Bostad AB.  



Biotopkartering mellan Vårby udde och E4/E20 2021-01-12 
 

 
 

3 

Sammanfattning 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Magnolia Bostad AB, genomfört en 
biotopkartering av träd- och buskvegetation mellan E4/E20 och planom-
rådet vid Vårby udde i Huddinge kommun. Syftet är att senare kunna be-
döma vilken möjlighet vegetationen har att fånga upp luftföroreningar. 
 
Alla träd- och buskarter har beskrivits utifrån struktur samt markerats på 
karta. Totalt har 15 arter träd och 12 arter buskar noterats. Resultatet 
finns sammanfattat på nedanstående karta (Figur 1). 
 
 
 
 

 
Figur 1: Översikt över inventeringsområdet med resultatet. 
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Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Magnolia Bostad AB, genomfört en 
biotopkartering av träd och buskar mellan E4/E20 och planområdet vid 
Vårby udde i Huddinge kommun. Träden och buskarnas struktur samt 
vilka arter som förekommer har identifierats. Denna undersökning ska 
sedan utgöra underlag för att bedöma vegetationens möjlighet att ta upp 
luftföroreningar. Inventeringsområdet framgår av figur 2. 

Figur 2. Inventeringsområdets läge i förhållande till kringliggande landskap. Invente-
ringsområdet är markerat med röd streckad linje. 
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Metodik 
Inventering 
Inventeringen genomfördes genom att området mellan planområdet vid 
Vårby udde och E4/E20 fältbesöktes. Samtliga träd och buskar i området 
har artbestämts samt bedömts utifrån täthet. Alla uppgifter har på plats 
digitaliserats och koordinatsatts. De under inventeringen påträffade ar-
terna har registrerats i Artportalen. 
 
Undersökningsområdet har inventerats den 10 oktober 2020. 
 

 

Figur 3. Undersökningsområdet som ligger i kanten precis norr om E4/E20. 

.  
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Resultat 
Läge 
Inventeringsområdet är beläget i Vårby gård, Huddinge kommun precis 
norr om E4/E20 (se figur 3). 

Beskrivning av inventeringsområdet 
Större delen av undersökningsområdet består av ett område mellan 
E4/E20 och Vårby allé där dagvattendammar anlagts. Vid och i anslutning 
till dessa har träd och buskar planterats. Men inom området finns även 
spontant uppkomna arter. I östra delen av undersökningsområdet ingår 
även början på Vårby allé med planterade skogslönnar. 
 

 
Foto 1: Del av inventeringsområdet. 
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Resultat av biotopkarteringen 
Alla buskar och träd kartlades inom undersökningsområdet avseende art och 
struktur. Både solitära träd och buskar samt tätare bestånd kartlades. Indel-
ningen har gjorts genom att beskriva om det är lågvuxna buskage, träd (löv- 
eller barrträd) eller flerskiktat med både buskar och träd. Området har delats 
in i tre delområden vilka beskrivs mer ingående nedan. 
 
Totalt noterades 15 trädarter och 12 buskarter inom området. Nedan listas de 
arter som påträffades (Tabell 1 och 2) 
 

 
 
Figur 4: Översikt över inventeringsområdet med resultatet. 
 
Nedan har området delats in i tre delområden som var och en mer i detalj beskri-
ver vilka arter och vilka strukturer vegetationen har. 
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Tabell 1: Förekommande trädarter inom undersökningsområdet. 
Asp Populus tremula 
Vårtbjörk Betula pendula 

Glasbjörk Betula pubescens 

Hägg Prunus padus 

Ask Fraxinus excelsior 

Bohuslind Tilia platyphyllos 

Oxel Sorbus intermedia 
Sälg Salix caprea 

Grönpil Salix x fragilis 

Skogslönn Acer platanoides 

Gråvide Salix cinerea 

Gran Picea abies 

Tall Pinus sylvestris 

Skogsek Quercus robur 
Ob Apel Malus sp. 
 
Tabell 2: Förekommande buskarter inom undersökningsområdet. 

Hårig nyponros Rosa caesia 

Kal nyponros Rosa vosagiaca 

Vresros Rosa rugosa 

Snöbär Symphoricarpos albu 

Rosentry Lonicera tatarica 

Rönn Sorbus aucuparia 

Druvfläder Sambucus racemosa 

Benved Euonymus europaeus 

Rödvide Salix purpurea 

Grönvide Salix phylicifolia 

Korgvide Salix vimialis 

Ob oxbär Cotoneaster sp. 
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Detaljerad beskrivning av området 
I nedanstående har undersökningsområdet delats in i tre delområden vilka 
beskrivs mer i detalj avseende träd- och buskarter samt struktur. 
 
Delområde 1 

 
Figur 5: Delområde 1. 
 

1. En ask 
2. Obestämd liten apel med buskform 
3. En stor bohuslind, hårigt nypon och vårtbjörk 
4. Två små bohuslindar och en vårtbjörk 
5. En stor grönpil 
6. Stor grönpil 
7. Stor grönpil 
8. Tätt flerskiktat området med pil, glasbjörk, sälg, korgvide, hårigt ny-

pon, druvfläder, liten alm 
9. Buskridå med snöbär, oxbär, tre oxlar och en rönn 
10. Oxbärsbuskage och små låga lönnar 
11. Grönpil 
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Foto 2. Till vänster om gång- och cykelvägen syns område 2, 3 och bakom anas 4. Till 
höger om gång- och cykelvägen precis bakom skylten syns område 7 och bakom det 
anas område 5. Fotograferat mot norr. 

Foto 3. Här syns område 9 med sin förlängning in i området 10. Denna buskridå är 
mycket tät och relativt bred. Fotograferat mot öster. 
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Foto 4. Fotograferat mot öster. I högra delen av bilden syns område 9 och 10. I 
vänstra delen syns område 7 och 8. Från vänster sticker några bohuslind-grenar in 
från område 3. Den lilla apeln i område 2 syns mitt i bild vid vägkanten. 

 
Foto 5. Fotograferat mot väster. Här syns område 8. 
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Foto 6. Fotograferat mot väster. Dammen omgiven av område 8 med korgvidekvist i 
vänsterkanten. I vänstra bakkanten av dammen syns område 7 och i högra kanten 
område 5. 

 
Foto 7. Fotograferat mot väster längs områdets norra kant. I förgrunden syns område 
6 och i bakkanten område 5. 
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Delområde 2 
 

 
Figur 6: Delområde 2. 
 

12. Högre flerskiktat område med vårtbjörk, vide och hägg 
13. Flerskiktat område med sälg, rödvide, skogslönn, vårtbjörk, tätt långt 

buskage med rönnspirea, druvfläder och mindre aspar. 
14. Hägg, gran och skogsek 
15. Två tallar 
16. Skogsek och druvfläder 
17. Skoglönn och hårig nyponros 
18. Rosentry, druvfläder, benved, vresros och kal nyponros 
19. Hårig nyponros 
20. Två stora skogslönnar 
21. Skogslönn 
22. Hårig nyponros 
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Foto 8. Här syns område 12 fotograferat mot nordost. 

 
Foto 9. Fotograferat mot väster längs områdets norra kant. Här syns område 13. 
Vårby allé ligger i högra kanten. 
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Foto 10. Fotograferat mot väster längs områdets norra kant. Här syns område 15 och 
bakom område 14. I vänstra delen av bilden syns område 13. 

 
Foto 11. Fotograferat mot öster längs områdets norra kant. Närmast syns område 16 
med druvfläder vid stängslet. Bakom skylten ”Vårby gård” syns område 17 med 
skogslönn och 18. I högra kanten syns område 13. Mitt i bild syns område 22 (nypon-
buske). 
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Foto 12. Fotograferat mot väster längs södra kanten mot avfart från motorvägen. 
Längst bak syns område 21 och 22 mes skogslönnar. I högra delen av bilden syns det 
långsträckta området 13. 

 
Foto 13. Fotograferat mot sydostost mot områdets södra del. Närmast i bild syns 
rönnspirea som dominerar stora delar av område 13. 
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Delområde 3 
 

 
Figur 4: Delområde 3. 
 

23. Ob buske  
24. Stor skogsek 
25. Mindre skogslönn 
26. Mindre skogslönn 
27. Skogsek 
28. Medelstora skogslönnar 
29. Mindre skogsek 
30. Medelstor skogslönn 
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Foto 14. Fotograferat mot sydostost mot E4/E20. Närmast i bild syns område 22 (hå-
rig nyponros). I bakre högra kanten syns område 24 (en stor skogsek). 
 
 

 
Foto 15. Fotograferat mot norr längs Vårby allé. I högra vägkanten syns område 25, 
26, 28 och 30 (Skogslönnallé). I vänstra vägkanten syns område 27 och 29 (skogse-
kar). 
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Ersätt med sidhuvud Skyddsvärda träd, Vårby udde 
Magnolia produktion AB 
20210928 

Sammanfattning 

Ekologigruppen har på uppdrag av Magnolia produktion AB karterat skyddsvärda träd 

längs Vårby allé vid Vårby udde i Huddinge kommun. Inventeringsområdet har omfattat 

en drygt hundra meter lång sträcka längs Vårby allé. De inventerade träden utgörs av en 

trädallé med nio skogslönnar samt två askar. Träden ingår i en längre allé om totalt 27 

träd intill Spendrups tidigare lokaler nära motorväg E4/E20.  

Av samtliga elva inventerade träd bedöms ett träd (en ask) vara särskilt skyddsvärd (klass 

1). Två skogslönnar bedöms vara skyddsvärda (klass 2) och fyra träd (tre skogslönnar 

och en ask) bedöms vara värdefulla. Resterande fyra skogslönnar uppnår ej 

skyddsvärdesklass men omfattas ändå av biotopskyddsbestämmelser i enlighet med 

miljöbalkens föreskrifter då de faller inom definitionen av vuxna träd i alléer.  
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Skyddsvärda träd, Vårby udde 
Magnolia produktion AB 

20210928 
 

 

Figur 1. Karta över inventeringsområdet samt förekomster av skyddsvärda träd vid Vårby allé intill Vårby udde. För 
tabell över samtliga träd, se Tabell 1. 
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Ersätt med sidhuvud Skyddsvärda träd, Vårby udde 
Magnolia produktion AB 
20210928 

Inledning 

Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Magnolia produktion AB karterat skyddsvärda träd 
längs med drygt hundra meter av Vårby allé, intill Spendrups tidigare lokaler vid Vårby 
udde i Huddinge kommun. De inventerade träden utgörs av en trädallé med nio 
skogslönnar samt två askar. Träden ingår i en längre allé om totalt 27 träd där 16 träd 
söder om inventeringsområdet har inventerats tidigare (Strid T./Naturcentrum AB, 
2020).  

 

 

Figur 2. Översiktskarta över inventeringsområdet (blå markering) samt den allé om totalt 27 träd som de 

inventerade träden ingår i (röd markering). Karta: Eniro ©TerraTec ©Lantmäteriet/VISMA. 

Syftet med uppdraget är att skapa ett kunskapsunderlag för att identifiera vilka träd som 

är skyddsvärda och därmed bör sparas eller på andra sätt tas hänsyn till vid framtida 

anläggningsarbeten vid Vårby udde. Målet är att i en rapport beskriva metoder för 

inventering och förekomst av skyddsvärda träd. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska 

åtgärder som påverkar särskilt skyddsvärda träd ske i samråd med länsstyrelsen. 

Uppdragsansvarig samt ansvarig för fältarbete, rapport och kartor har varit Emma 

Holmberg. Kvalitetsgranskare för denna rapport har varit John Hagenby.  

Metodik  
Kartläggning av skyddsvärda träd har skett längs en drygt hundra meter lång sträcka av 

Vårby allé. Inventeringsområdet omfattas av en allé med nio skogslönnar samt två askar. 

Metodiken för inventering av särskilt skyddsvärda träd följer Naturvårdsverkets standard 

(Naturvårdsverket, 2004) med ytterligare komplettering av Ekologigruppen (bilaga 1). I 

inventeringen har bland annat träddiameter mätts in, förekomst av håligheter, 

mulmbildning samt eventuella förekomster av rödlistade arter på träd noterats.  

Fältinventeringen genomfördes 22 september 2021. 

E4/E20
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Skyddsvärda träd, Vårby udde 
Magnolia produktion AB 

20210928 
 

Befintlig kunskap om områdets biologiska värden knutna till träd har eftersökts i 

artportalen (sökdatum 2021-09-27, tidsperiod 2000-2020). Fullständiga webbadresser 

eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

Osäkerhet i bedömningen av trädålder 
Viss osäkerhet finns i bedömningen av trädålder. 

Lagstiftning 

Särskilt skyddsvärda träd 

Särskilt skyddsvärda träd omfattas av ett visst skydd enligt miljöbalken. En verksamhet 

eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (exempelvis särskilt 

skyddsvärda träd), och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Anmälan för samråd ska göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt 

bestämmelser i 26 kap. miljöbalken. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 

eller Generalläkaren. Om avverkning, toppkapning eller annan kraftig beskärning av ett 

särskilt skyddsvärt träd, till exempel ett gammalt grovt träd, kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön ska åtgärden anmälas för samråd. 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som 

behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är 

tillräckliga, och om det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får tillsynsmyndigheten 

förbjuda verksamheten. Om det finns andra möjliga lokaliseringar av en verksamhet eller 

åtgärd eller andra alternativ som inte är orimliga, till exempel beskärning istället för 

avverkning, kan verksamheten förbjudas i enlighet med 12 kap. 6 § fjärde stycket och 2 

kap. miljöbalken. 

Alléträd 

Alléer skyddas genom bestämmelser i 7 kapitlet 11 § miljöbalken (1998:808) och 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera (FOM) som 

reglerar frågor om biotopskyddsområden. Inom ett biotopskyddsområde får man inte 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns 

särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. I 7 kap. 11 § andra 

stycket miljöbalken anges vad som gäller för dispenser i biotopskyddsområden.  

Av 5 § FOM framgår att länsstyrelsen prövar frågor om dispens enligt 7 kap. 11 § andra 

stycket miljöbalken som avser sådana biotopskyddsområden som är generellt skyddade 

enligt 7 kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken.  
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Ersätt med sidhuvud Skyddsvärda träd, Vårby udde 
Magnolia produktion AB 
20210928 

Resultat 

Det inventerade området utgörs av en allé med två askar och nio skogslönnar som ingår 

i en längre allé om totalt 27 träd. Av samtliga elva inventerade träd bedöms ett träd (en 

ask) vara särskilt skyddsvärt (klass 1), två skogslönnar bedöms vara skyddsvärda (klass 2) 

och fyra träd (tre skogslönnar och en ask) bedöms vara värdefulla. Resterande fyra 

skogslönnar uppnår ej skyddsvärdesklass men omfattas ändå av 

biotopskyddsbestämmelser i enlighet med miljöbalkens föreskrifter då de faller inom 

definitionen av vuxna träd i alléer.  

Inga naturvårdsarter eller rödlistade arter observerades på träden. Fynd av 

naturvårdsarter eller rödlistade arter har inte heller lagts upp på artportalen (sökdatum 

2021-09-27, tidsperiod 2000-2020).  

Tabell 1. Förteckning över inventerade träd. För träd-ID, se karta i Figur 1. 

ID Trädart Diameter Ålder Hål Vitalitet Värdeklass 

1 
Ask 50,5 40-79 - Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Klass 3 – 

värdefullt träd 
2 

Ask 93 120-149 Ingångshål 20-29 

cm i diameter 

Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Klass 1 – särskilt 

skyddsvärt träd 
3 

Skogslönn 28,3 40-79 - Klart försämrad 

(20-50% av 

kronan vital) 

Uppnår ej 

skyddsvärde 

4 
Skogslönn 26 40-79 - Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Uppnår ej 

skyddsvärde 
5 

Skogslönn 26 40-79 - Klart försämrad 

(20-50% av 

kronan vital) 

Uppnår ej 

skyddsvärde 

6 
Skogslönn 18,2 40-79 Ingångshål under 

10 cm i diameter 

Klart försämrad 

(20-50% av 

kronan vital) 

Klass 2 – 

skyddsvärt träd 

7 
Skogslönn 38 40-79 Ingångshål under 

10 cm i diameter 

Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Klass 3 – 

värdefullt träd 
8 

Skogslönn 35,3 40-79 Ingångshål 10-19 

cm i diameter 

Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Klass 2 – 

skyddsvärt träd 
9 

Skogslönn 29,5 40-79 Ingångshål under 

10 cm i diameter 

Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Klass 3 – 

värdefullt träd 
10 

Skogslönn 34 40-79 - Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Uppnår ej 

skyddsvärde 
11 

Skogslönn 38,3 40-79 Ingångshål under 

10 cm i diameter 

Friskt (>50% av 

kronan vital) 

Klass 3 – 

värdefullt träd 

Särskilt skyddsvärda träd (klass 1) 

Totalt har ett särskilt skyddsvärt träd identifierats i området. Trädet är en gammal och 

mycket grov ask med en stor i hålighet i huvudstammen (Figur 3).  

Träd av klass 1 är särskilt skyddsvärda och värdefulla för att bibehålla en biologisk 
mångfald i trädmiljöer då dessa kan hysa en värdefull fauna med rödlistade arter. 
Naturvårdsverket kräver samråd kring särskilt skyddsvärda träd om det planeras åtgärder 
som bedöms påverka trädet (Naturvårdsverket 2016): ”Om en åtgärd på ett särskilt 
skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att 
vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd hos länsstyrelsen”.  
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Figur 3. Gammal, grov och särskilt skyddsvärd ask med stor, utvecklad hålighet i huvudstammen vid Vårby allé. 

 

Särskilt skyddsvärda träd (klass 1) 

Med särskilt skyddsvärda träd avses följande (Naturvårdsverket 2004): 

• Jätteträd: träd ≥ 1 meter i diameter. 

• Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd: träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad hålighet i 
stam (eller gren). 
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Skyddsvärda träd (klass 2) 

Totalt påträffades två skyddsvärda träd i allén. Dessa två träd utgörs av skogslönnar med 

utvecklade vedblottor och håligheter i huvudstammen där mulm har bildats.  

Träd av klass 2 bedöms som skyddsvärda och är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. 

Dessa träd har ofta utvecklat höga naturvärden och bedöms också ofta vara väldigt 

värdefulla för att bibehålla en hög biologisk mångfald i ett skogs- eller parkbestånd. 

Även yngre träd med hål kan hamna i denna värdeklass eftersom håligheter i träd kan 

utvecklas till värdefulla livsmiljöer för en mängd ovanliga och rödlistade arter.  

 

Figur 4. Utvecklad hålbildning i huvudstammen på en av de skyddsvärda skogslönnarna (klass 2) i allén vid Vårby 

allé. 

Värdefulla träd (klass 3)  

Fyra av de kartlagda träden hör till klass tre, värdefulla träd. Tre av dessa utgörs av unga 

skogslönnar med påbörjad hålbildning och ett av träden är en grov ask. 
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Träd av klass 3 hör till kategorin värdefulla träd. Dessa träd är så kallade efterföljare till 

träd av klass 1 och 2. Enkelt förklarat utgör de värdefulla träden sådana som på relativt 

kort sikt kommer att få höga naturvärden. De utgör ersättare för de gamla träden i ett 

område, och beräknas kunna utveckla högre naturvärden med tiden om de lämnas. 

Övriga träd – alléträd  

I allén förekommer fyra skogslönnar som inte når skyddsvärdesklass men som omfattas 

av biotopskyddsbestämmelser. Dessa träd är cirka 40 år gamla och har en 

brösthöjdsdiameter på 26-34 cm och faller därmed inom definitionen av vuxna träd i 

alléer (se faktaruta om alléer). Därmed får samtliga träd i allén skydd i enlighet med 

miljöbalkens föreskrifter.  

 

Figur 5. I området förekommer fyra skogslönnar som inte uppnår skyddsvärdesklass men som ändå omfattas av 
biotopskyddsbestämmelser då de faller inom definitionen av vuxna träd i alléer (se faktaruta). 

 

Allé 
En allé ska bestå av minst 
fem lövträd som är plan-
terade i en enkel eller 
dubbel rad för att omfat-
tas av biotopskydds-
bestämmelserna. Träden 
ska till övervägande del 
utgöras av vuxna träd, 
vilket innebär att mer än 
hälften av träden ska vara 
vuxna. Med vuxna träd 
avses träd som mäter 
minst 20 cm i diameter i 
brösthöjd eller har upp-
nått en ålder av 30 år (det 
som först uppnås). 

Alléer är skyddade inom 
ramen för miljöbalkens 
generella 
biotopskyddsföreskrifter. 
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Naturvärden kopplat till gamla träd 

Ett gammalt träd utvecklar ofta karaktär och strukturer som gynnar en biologisk 

mångfald, såsom håligheter, stamskador med vedblottor och döda grenar som kan bli 

hemvist för många arter. Eftersom gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens 

skogar är många arter knutna till dessa strukturer hotade.  

Träd som växer i solbelyst läge, till exempel på hällmarker, i alléer och i brynmiljöer kan 

ofta hysa en intressant insektsfauna.  

Död ved 
Ju äldre ett träd blir desto mer död ved kommer det att bilda. Ett gammalt träd är ofta i 

viss mån både levande och dött. Det döda på trädet utgörs av partier där man har 

vedblottor, till exempel från gamla sårskador som sakta läkt eller i form av döda grenar. 

Död ved finns alltså även på levande och friska träd. Den döda veden är ett 

ålderstecken, en påminnelse om vilka skador trädet har överlevt. Den döda eller blottade 

veden är ett viktigt substrat (livsförutsättning) för flera rödlistade svampar och utgör 

även en hemvist för många naturvårdsintressanta insekter.  

 

Figur 6. Exempel på en vedblotta med insektsgnag. Många ovanliga insekter kräver denna miljö för att leva. Notera 
det bruna fnaset överst i vedblottan, detta är så kallad mulmbildning. Fotot är taget på Värmdö. 
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Hålträd och mulmträd 
Gamla träd utvecklar också ofta hål. Hålbildning uppkommer på olika sätt. Oftast bildas 

hål i samband med skador på träden, till exempel vid grenbrott eller vid en avkapad gren. 

Hålen kan börja med att en insekt gnager en gång, som efter flera insektsangrepp och 

med hjälp av nedbrytande svampar blir större och större. I dessa hål börjar bildningen av 

mulm (finfördelade, nedbrutna djur och växtdelar).  

Hålträden blir ett grottsystem i miniatyr där en myriad av organismer förekommer. Flera 

insekter och andra leddjur är speciellt anpassade för den unika miljön. Flera av dessa är 

rödlistade. Enkelt kan sägas att ju äldre träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår får 

de. Skrymslena blir mikrohabitat och hem för många organismer att vistas i. Många 

organismer är helt beroende av dessa unika mikrohabitat för att överleva. 

Känslighet  
Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge dess miljö 

har fått bestå, och trädåldern ger en indikation av naturvärdena. Utifrån detta 

resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett område att utveckla 

höga naturvärden. 

För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de 

största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer är 

fragmentering (d.v.s. uppdelning av en miljö till flera icke sammanhängande) av 

naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom 

anläggande av vägar eller bebyggelse.  

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden är enklare att återskapa. Lägre 

naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan kompenseras genom att 

skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya strukturen 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 därmed inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga för ingrepp och 

uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel.  

Sammanfattningsvis är skyddsvärda träd känsliga för följande: 

 exploateringar där gamla träd avverkas.  

 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 

försvinner. Många arter måste hela tiden ha tillgång till sitt substrat (sin livsmiljö), tar 

man bort substratet tar man helt bort möjligheterna för arterna att existera.  

 gamla, solbelysta träd är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar 

dessa. Flera rödlistade arter kräver solbelysta träd som livsmiljö. 

 gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom 

områdena för att värdena ska kunna finnas kvar.  

 träds rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs alldeles för nära intill 

träden. 

 mekanisk skada på stammar i samband med anläggningsarbeten kan leda till minskad 

vitalitet och eventuell död för träden.  
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Bilaga 1. Metodik för kartering av särskilt 
skyddsvärda träd 
Detta PM beskriver Ekologigruppens metod för inventering av naturvårdsträd. 

Avverkning av särskilt skyddsvärda träd kan innebära behov av samråd med 

länsstyrelsen enligt 12 § MB.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004): 

a) jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 

b) mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 

år. 

c) grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam. 

Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det 

enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Basinventeringen 

förkortas framöver som BI. 

Det är inte bara träd som är särskilt skyddsvärda som hyser naturvärden och i sin tur 

bidrar till att stärka ett områdes naturvärden och dess biologiska mångfald. Som exempel 

kan yngre träd med håligheter också vara värdefulla och många gånger hysa 

naturvårdsintressanta arter. Det finns därför behov av att inte bara kartera träd som 

uppfyller Naturvårdsverkets definition av särskilt skyddsvärda träd. Ekologigruppen har 

således kompletterat Naturvårdsverkets metodik för klassificering av särskilt skyddsvärda 

träd för att innefatta träd som också hyser andra naturvärden. 

Ekologigruppens metodik för kartering av skyddsvärda träd innefattar ytterligare två 

värdeklasser: 

 skyddsvärda träd: träd som inom en snar framtid kommer att uppnå kriteriet 

särskilt skyddsvärda träd. 

 och värdefulla träd: träd som hyser och har utvecklat naturvärden och som också 

bidrar till att stärka ett områdes naturvärden. 

I den samlade bedömningen räknas det högsta uppnådda kriteriet (kriterierna Ålder, 

Storlek, Hålträd, Hamling, Skyddsvärda arter) för att ge träd en viss värdeklass. Exempel: 

ett träd med en diameter mindre än den som anses mycket grovt, men som har en ålder 

som ligger inom definition för gammalt träd, resulterar i klass 2, skyddsvärt träd. Det vill 

säga att ett klass 2-kriterie har en högre rangordning än ett klass 3-kriterie. 

 

Tabell 1. Kriterier för och bedömning av trädvärden 

Värdeklass Ålder Storlek Hålträd, mm. Hamling Skyddsvärda 

arter 

Klass 1. Särskilt 

skyddsvärda 

träd 

Mycket 

gammalt 

Jätte-

träd 

Grovt hålträd, >40 

cm i diameter i 

brösthöjd, med 

utvecklad hålighet i 

huvudstam  

Grovt 

hamlat 

träd 

Hotade arter 

eller flera 

rödlistade 

arter 

Klass 2. 

Skyddsvärda 

träd 

Gammalt Mycket 

grovt 

Hålträd, <40 cm i 

diameter i brösthöjd, 

med utvecklad 

hålighet i huvudstam  

Nästan 

grovt 

hamlat 

träd 

Rödlistad art 

eller flera 

natur-

vårdsarter 
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Eller träd med 

utvecklad vedblotta 

med insektsgnag  

Klass 3. 

Värdefullt träd 

Nästan 

gammalt 

Grovt Träd med påbörjad 

hålbildning, <40 cm i 

diameter med 

påbörjad hålighet i 

huvudstam. 

Hamlat 

träd 

Förekomst av 

naturvårdsart 

 

Definitionerna av gammalt träd följer den metod som används i basinventering av 

skyddade områden (Naturvårdsverket 2004). Den överensstämmer också med 

definitionen av särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverket 2004 med två undantag. 

Triviallövträd och ädellövträd (förutom bok och ek) klassas som mycket gamla redan vid 

en ålder på 140 år.  

Tabell 2. Definition av gammalt träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). 

Trädart Nästan gamla träd - 

ålder (år), BI Södra 

Sverige 

Gamla träd - ålder 

(år), BI Södra 

Sverige 

Mycket gamla träd (år), 

hela Sverige 

Ek ≥ 130 150–200  ≥ 200 

Bok ≥ 100 150–200  ≥ 200 

Gran ≥ 80 120–200  ≥ 200 

Tall ≥ 100 150–200  ≥ 200 

Triviallöv ≥ 65 100–140  ≥ 140 

Övriga 

ädellövträd 

(och hästkastanj)  

≥ 80 100–140  ≥ 140 

 

Tabell 3. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 - BI, samt Ekologigruppen - fet stil). 
Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd.  

Trädart Grova träd, BI 
(cm), Södra 
Sverige 

Grova träd, 

Ekologigruppen 

(cm) 

Mycket grovt, 

Ekologigruppen (cm) 

Jätteträd (cm)  

Ask & 

alm* 

≥ 60  ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 

Bok ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Ek ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Hägg ≥ 50  ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

Hästkastanj ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Oxel ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Rönn ≥ 30 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 100 

Skogslönn, 

lindar 

≥ 50  ≥ 50  ≥ 70 ≥ 100 

Sälg ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Tall/Gran ≥ 70 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 100 

Triviallöv ≥ 50 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 
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*Bedömning av de rödlistade träden ask, skogsalm, lundalm och vresalm.  

 

Eftersom träden ask respektive skogsalm och lundalm i snabb takt minskar på grund av 

två svampsjukdomar, är de i behov av att särskild hänsyn tas till förekomsterna. Ask är 

numera rödlistad som starkt hotad (EN), vresalm är sårbar (VU) och skogs- och 

lundalm är akut hotade (CR). En lösning för att bevara asken är att spara träd och 

bibehålla en genetisk variation. På sikt kan det bidra till en ökad genetisk motståndskraft 

mot sjukdomen hos ask, vilket redan har noterats hos vissa träd. Unga träd är också 

bevarandevärda då de har överlevt svampsjukdomen, vid tillväxtens kritiska perioder.  

Det finns många artgrupper som är starkt knutna till dessa trädarter, som likaså är stadda 

i minskning (exempelvis flera rödlistade insekter, lavar och svampar). Med ovanstående 

faktorer i åtanke bedömer Ekologigruppen att träden ask och almar därmed är 

skyddsvärda redan vid en lägre diameter (diameter på 20 cm eller mer) än andra 

ädellövträd. 

Källor:  

Artdatabanken, SLU. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 

Naturvårdsverket. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, rapport 5411.  

Naturvårdsverket. 2007. Manual för basinventering av skog.  

 

Dokumentet senast uppdaterat av Raul Vicente & Rikard Anderberg 2018-11-27. 
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