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Sammanfattning 
Calluna	AB	har	fått	i	uppdrag	av	Sundbybergs	stad	att	göra	en	naturvärdesinventering	med	syfte	att	
få	kunskap	om	naturvärden	av	lokal,	regional	och	nationell	betydelse	och	kunskap	om	rödlistade	
arter	för	stadsdelen	Rissne.	I	uppdraget	har	ingått	att	göra	en	kartläggning	av	spridningssamband	i	
anslutning	till	inventeringsområdet	(särskilt	Hallonbergen-Ör,	Järvakilen	och	Råstasjön)	samt	att	
bedöma	vilka	ytterligare	utredningar	som	behöver	göras	samt	att	översiktligt	beskriva	
förstärkningsåtgärder.		
Calluna	har	gjort	en	naturvärdesinventering	enligt	metod	beskriven	i	SIS	standard	199000:2014	
”Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	genomförande,	
naturvärdesbedömning	och	redovisning”.	Cirka	130	hektar	har	inventerats.	55	naturvärdesobjekt	
har	avgränsats:	3	med	högsta	naturvärde,	16	med	högt	naturvärde,	21	med	påtagligt	naturvärde	och	
15	med	visst	naturvärde.		
Bedömning	av	ekologiska	spridningssamband	för	tall,	ek	och	våtmarker	har	gjorts	utifrån	tidigare	
känd	kunskap.	Bedömningen	ger	att	sambanden	mellan	inventeringsområdet	och	intilliggande	
områden	är	starka	för	tallvärden	både	inom	inventeringsområdet	till	Hallonbergen	och	vidare	till	
Råstasjön	medan	konnektiviteten	till	Järvakilen	(Igelbäckens	naturreservat)	är	mer	svårtolkad	men	
möjlig	för	mer	lättspridda	arter.	Det	finns	även	spridning	väster	ut,	men	Ulvsundavägen	utgör	här	
en	tydlig	barriär.	

För	ädellöv	bedöms	spridningssambanden	som	starka	inom	Rissneområdet	medan	övriga	samband	
till	Hallonbergen	och	Järvakilen	kan	vara	möjliga	för	lättspridda	arter.	

För	våtmarker	bedöms	värdena	vara	relativt	låga	och	spridningssambanden	till	andra	våtmarker	
och	vattenmiljöer	problematisk.	

Förstärkningsåtgärder/	Naturvårdande	skötsel	föreslås	för	ädellöv-	och	tallmiljöerna	inom	Rissne-
området.	För	att	utveckla	naturvärden	knutna	till	Norra	Råstabäcken	bör	man	skapa	ökat	flöde	till	
bäcken,	mer	naturlig	variation	i	flödet,	samt	försäkra	bra	kvalité	på	tillrinnande	vatten.	Det	är	även	
viktigt	för	vattensystemen	längre	öster	ut.	

Ytterligare	utredningar	som	rekommenderas	är	djupare	analys	av	habitatnätverket	för	arter	knutna	
till	tall	och	ev.	ädellövträdsnätverket	med	avseende	på	spridningen	från	Rissne	via	Hallonbergen-Ör	
till	Nationalstadsparken.		
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Bakgrund 
Calluna	fick	sommaren	2016	i	uppdrag	av	Sundbybergs	stad	att	utföra	en	naturvärdesinventering	i	
stadsdelen	Rissne	i	Sundbybergs	stad.	Syftet	är	att	få	kunskap	om	naturvärden	av	lokal,	regional	och	
nationell	betydelse	och	kunskap	om	rödlistade	arter.	I	uppdraget	ingick	att	göra	en	kartläggning	av	
spridningssamband	i	anslutning	till	inventeringsområdet	samt	att	bedöma	vilka	ytterligare	
utredningar	som	behöver	göras	samt	att	översiktligt	beskriva	förstärkningsåtgärder.		

Metod 
Naturvärdesinventering	har	utförts	enligt	metod	beskriven	i	SIS	standard	199000:2014	
”Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	genomförande,	
naturvärdesbedömning	och	redovisning”.	Det	huvudsakliga	syftet	med	en	NVI	är	att	beskriva	och	
värdera	naturområden	av	betydelse	för	den	biologiska	mångfalden	inom	ett	avgränsat	område.	NVI	
resulterar	i	avgränsning	av	områden	(naturvärdesobjekt),	naturvärdesklassning,	
objektbeskrivningar	samt	en	övergripande	rapport.	Naturvärdesklassning	görs	utifrån	biotop	
(biotopkvaliet	och	sällsynthet	och	hot)	och	artinnehåll	(naturvårdsarter	och	artrikedom).	
Biotopvärde	och	artvärde	vägs	ihop	till	en	samlad	bedömning	och	ger	naturvärdesklass.	För	
naturvärdesklass	finns	en	fyrgradig	skala	(högsta,	högt,	påtagligt	och	visst	naturvärde).	De	områden	
som	inte	når	kriterierna	för	naturvärdesobjekt	klassas	som	lågt	naturvärde	och	märks	inte	ut	på	
kartan.	Detsamma	gäller	områden	som	är	mindre	än	minsta	karteringsenhet.		

NVI	kan	genomföras	på	olika	nivåer	och	detaljeringsgrad.	I	Rissne	utfördes	fältinventering	på	nivå	
medel.	Det	innebär	att	alla	naturvärdesobjekt	större	än	0,1	hektar	ska	finnas	med.	Tillägget	att	även	
objekt	med	klass	4,	”visst	naturvärde”	fanns	också	med	i	uppdraget.	Visst	värde	bedöms	omfatta	
naturvärdesobjekt	med	lokalt	värde	medan	påtagligt	värde,	högt	och	högsta	värde	är	naturvärden	
som	är	ovanliga	i	ett	regionalt	till	nationellt	perspektiv.		

Vid	inventering	och	sammanställning	av	rapport	har	följande	underlag	använts:	utdrag	från	
Artportalen	för	artfynd	i	området	samt	uppgifter	från	Artdatabanken	om	skyddsklassade	arter	samt	
utdrag	från	länsstyrelsen	geodatabas	där	tidigare	kända	naturvärdesområden	finns	tillgängliga	t.ex.	
ängs-	och	betesmark	samt	skogsstyrelsen	nyckelbiotoper.	Naturvärdesinventeringen	utfördes	27-28	
juni	2016	av	Robert	Björklind	och	en	tilläggsinventering	bestående	av	en	naturvärdesinventering	
samt	en	trädinmätning	av	så	kallade	naturvärdesträd	(gamla,	grova	och	döda	träd)	av	området	
Ekbacken	utfördes	den	19	september	av	Hanna	Nilsson.	Petter	Andersson	medverkade	genom	att	
eftersöka	insektsgnag	i	området	vid	Ekbacken	och	i	naturvärdesobjekt	1.	En	trädinmätning	av	
naturvärdesträd	gjordes	även	i	naturvärdesobjekt	1	av	Hanna	Nilsson	den	23	september	2016.	
Resultatet	av	trädinmätning	och	artinventering	vid	Ekbacken	och	naturvärdesobjekt	1	presenteras	i	
bilaga	3.	Alla	medverkande	inventerare	är	ekologer	på	Calluna	AB.	
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Figur 1. Inventeringsområdet och de 55 områden, naturvärdesobjekt, som naturvärdesklassats. På kartan visas även 
de naturvårdsarter som registrerats vid inventeringarna.	
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Beskrivning av naturen i inventeringsområdet  
Rissne	ligger	i	ett	kuperat	område	avgränsat	av	Enköpingsvägen	i	norr	och	Ulvsundavägen	i	väster	
och	söder.	Bebyggelse	förekommer	både	i	lägre	och	högre	partier,	men	de	allra	högsta	lägena	är	
oftast	naturmark.	Bebyggelsen	omges	av	sparad	naturmark	samt	anlagd	parkmark.	Naturmarken	
består	främst	av	skogsbevuxna	hällar	och	sluttningar	med	mestadels	tallskog	eller	blandskog,	men	
även	mindre	områden	med	ren	lövskog	förekommer.	Längst	i	söder	finns	ett	ädellövskogsområde	
som	domineras	av	gammal	ek.	Naturmarken	i	Rissne	ligger	övervägande	på	höjder,	och	hällar	eller	
slutande	mark.	I	många	av	naturmarksområdena	har	skogen	en	tämligen	naturlig	karaktär	med	
flerskiktning	och	ofta	äldre	träd.	Död	ved	är	i	många	av	områdena	en	brist	då	man	troligen	aktivt	
har	tagit	bort	död	ved.	I	nästan	alla	skogsområden	finns	stigar	där	folk	rör	sig	för	rekreation	som	
t.ex.	lek	eller	hundrastning.	I	flera	områden	finns	grillplatser.	I	inventeringsområdets	ytterkanter	
förekommer	igenväxningsmarker	med	rikligt	med	buskar	och	yngre	träd.	Här	och	var	i	markerna,	
både	i	anslutning	till	äldre	skog	och	yngre,	återfinns	äldre	ekar	som	lämnats	kvar	och	flera	av	dem	
har	håligheter.	Parkmarken	karaktäriseras	av	anlagda	gräsmattor	och	planterade	buskar	och	träd.	
Vanliga	träd	i	parkmiljön	är	lind,	oxel,	körsbär,	lönn,	poppel	och	kastanj.	
I	stadsdelen	finns	en	rad	värdefulla	skogsområden	med	värden	främst	knutna	till	gamla	tallar,	
granar	samt	ekar.	Träden	är	ofta	gamla	och	visar	på	trädkontinuitet	i	området.	I	många	av	områdena	
förekommer	talltickan	(rödlistad	i	kategorin	NT,	nära	hotad)	som	visar	på	höga	värden	knutna	till	
biotoper	med	gamla	tallar.	Även	arterna	reliktbock	och	blomkålssvamp	som	är	knutna	till	gammal	
tall	har	observerats	i	inventeringsområdet.	I	dessa	områden	växer	ofta	även	äldre	gran	och	på	dessa	
finns	spår	efter	granbarkgnagare	som	är	en	värdeart	för	gamla	granar.	Även	arterna	Thomsons	
trägnagare	och	bronshjon,	som	är	beroende	av	död	granved	har	observerats	i	inventeringsområdet.	
Karaktäristiskt	för	flera	av	hällmarkskogarna	och	skogen	i	sluttande	partier	är	förekomsten	av	ek,	
ofta	tämligen	grova	och	vidkroniga	samt	senvuxna.	Ekar	är	viktiga	för	en	mängd	arter	och	därmed	
en	hög	biologisk	mångfald.	Flera	naturvårdsarter	och	flera	rödlistade	arter	knutna	till	gammal	eller	
död	ek	noterades	i	ekområdet	vid	Ekbacken	i	söder.	Ektickan	(rödlistad	i	kategorin	NT,	nära	hotad)	
förekommer	frekvent.	Oxtungssvamp	(rödlistad	i	kategorin	NT,	nära	hotad)	beroende	av	gamla	
levande	ekar	observerades	på	ett	träd	och	äldre	kläckhål	av	skalbaggen	skeppsvarvsfluga	
observerades	på	flera	ställen.	Troligtvis	förekommer	att	aktivt	angrepp	av	skalbaggen	i	toppen	av	en	
död	ek	med	gammal,	hård	och	solbelyst	död	ved,	vilket	skeppsvarvsflugan	är	beroende	av.	Rikligt	
med	svavelticka	samt	förekomst	av	blanksvart	trämyra	och	brun	trämyra	observerades	också	i	detta	
ekområde	samt	en	duvhök	som	födosökte.	En	naturvårdsart	knuten	till	ek	noterades	i	resten	av	
inventeringsområdet.	Dock	finns	förutsättningar	för	hållevande	arter	då	flera	av	ekarna	erbjuder	
håligheter.	Inslag	av	asp	och	sälg	förekommer	tämligen	allmänt	i	inventeringsområdet.	Aspen	är	
viktig	för	hållevande	fåglar	och	sälg	är	viktig	för	insekter	som	behöver	nektar	tidigt	på	våren.		

Resultatet av naturvärdesinventeringen 
Calluna	har	gjort	en	naturvärdesinventering	enligt	metod	beskriven	i	SIS	standard	199000:2014	
”Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	genomförande,	
naturvärdesbedömning	och	redovisning”.	Cirka	130	hektar	har	inventerats.	55	naturvärdesobjekt	
har	avgränsats:	3	med	högsta	naturvärde,	16	med	högt,	21	med	påtagligt	naturvärde	och	15	med	
visst	naturvärde.	3	objekt	med	naturvärdesklass	1	(högsta	naturvärde)	och	6	objekt	med	
naturvärdesklass	2	(högt	naturvärde)	har	fått	en	preliminär	naturvärdesklassning	då	fynden	av	
arter	i	dessa	områden	inte	riktigt	kan	motivera	artvärdet,	men	där	biotopen	håller	hög	kvalitet.	
Bedömningen	är	att	en	fördjupad	artinventering	skulle	kunna	ge	information	som	höjer	artvärdet	i	
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dessa	områden.	Naturvärdesobjekt	som	har	naturvärdesklass	1	eller	två	är	viktiga	att	undanta	från	
exploatering	ur	naturvärdessynpunkt.	Objekt	med	klass	3	är	viktiga	förstärkningsområden	för	t.ex.	
spridning	av	organismer	och	för	föryngring/komplettering	av	högre	klassade	biotoper.	Klass	4	är	
potentiella	utvecklingsområden	med	begränsade	naturvärden	i	dagsläget.	
Nästan	alla	objekt	av	de	som	klassats	som	högsta	naturvärde	eller	högt	naturvärde	är	skogsmiljöer	
med	höga	naturvärden	knutna	till	främst	gamla	tallar	och	skoglig	kontinuitet.	I	dessa	områden	finns	
också	värden	knutna	till	senvuxna	och	gamla	ekar	men	även	värden	kopplade	till	gamla	grovbarkiga	
granar.	I	den	södra	delen	av	inventeringsområdet	(Ekbacken)	finns	två	naturvärdesobjekt	med	högt	
naturvärde	med	värden	kopplade	till	gammal	och	död	ek.	I	de	områden	som	klassats	som	
naturvärdesklass	3	(påtagligt	naturvärde)	förekommer	också	äldre	träd	och	skog	av	ek,	tall	och	
gran.	Objekt	med	klass	4	(visst	naturvärde)	är	ofta	objekt	med	yngre	skog	med	viss	flerskiktning	
eller	inslag	av	lite	äldre	träd.	Även	igenväxande	träd-	och	buskmarker	med	värden	knutna	till	t.ex.	
blommande	och	bärande	buskar	samt	möjligheter	till	gömslen	karaktäriserar	dessa	objekt.	

Förstudien	visade	att	inga	tidigare	kända	naturvärdesobjekt	fanns	i	området	och	inga	
skyddsklassade	arter	var	rapporterade.			

Utdrag	från	Artportalen	visade	att	främst	fåglar	är	inrapporterade	inom	inventeringsområdet.	
Flertalet	av	dessa	fynd	har	en	hänvisning	till	centrala	Rissne	och	ett	fåtal	fynd	är	inrapporterade	vid	
den	öppna	gräsmarken	vid	Österängen	samt	Rissne	gård.	Artobservationerna	är	därmed	sannolikt,	
av	skälet	att	förenkla	inmatning;	samlade	till	ett	fåtal	punkter.	Observerade	arter	är	knutna	till	
skogsmiljöerna	i	Rissne	samt	till	de	öppna	markerna	kring	Norra	Råstabäcken.	Kring	Norra	
Råstabäcken	uppges	mellan	23	och	31	fågelarter	häcka	(Friman	ekologikonsult	m.fl.	2015).	Fyra	av	
dem	är	rödlistade:	kungsfågel,	stare,	gulsparv	och	sävsparv.	Gulsparv	och	sävsparv	häckar	i	öppen	
mark	respektive	fuktiga	miljöer	med	vass	och	bedöms	kunna	häcka	i	anslutning	till	Norra	
Råstabäcken.		

Ytterligare	några	rödlistade	fågelarter	bedöms	ha	förutsättningar	att	häcka	i	området	(bedömningar	
av	observerade	arter	i	Artportalen	2000-2015).	Det	rör	sig	om	arter	knutna	till	lövträd,	men	även	
tallmiljöer	och	öppen	mark.	Förutom	spillkråka	kan	det	i	området	finnas	häckande	barrskogsmesar.	
Kungsfågel	(VU)	har	observerats	i	området	och	även	arter	med	större	krav	(tofsmes	och	svartmes)	
kan	häcka	i	de	större	sammanhängande	områdena	med	barrskog	i	inventeringsområdets	östra	och	
västra	delar.		

Tabell 2. Rödlistade arter bland observationer av fågelarter (Artportalen 2000-2015). 

Art Rödlistekategori 
 
Kommentar 

Gråtrut Sårbar (VU) Födosöker och uppehåller sig i området. 

Gröngöling Nära hotad (NT) Häckar i skogs- och trädmiljöer med gamla lövträd. 

Mindre	hackspett	 Nära hotad (NT) Häckar i skogs- och trädmiljöer med gamla lövträd, gärna 
fuktlövskog. 

Silltrut Nära hotad (NT) Kan häcka på tak, kan födosöka efter daggmaskar och insekter. 

Spillkråka Nära hotad (NT) Födosöker i tallskog och andra skogsmiljöer med döda träd, bohål 
ofta i asp. 
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Stare Sårbar (VU) Häckar i skogs- och trädmiljöer med gamla lövträd. 

Sånglärka Nära hotad (NT) Häckar och födosöker på vidsträckta öppna marker. 

Tornseglare Sårbar (VU) Hålhäckare, häckar även på byggnader, födosöker över öppen 
mark och hustak bl. a. 
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Ekologiska spridningssamband  

Metod  
Bedömning	av	ekologiska	samband	har	gjorts	med	hjälp	av	tidigare	framtagna	rapporter	och	
underlag	för	Sundbybergs	stad	(Naturvärdesinventering	Hallonbergen-Ör	2015,	Calluna),	Solna	stad	
(Naturvärdesinventering	Råstasjön	2012,	Calluna),	Stockholms	stads	kartläggning	av	
ekosystemtjänster	där	även	kapacitet	för	biologisk	mångfald	behandlas	(Calluna,	2014),	
länsstyrelsens	kartläggning	av	värdefulla	träd,	Skogsstyrelsens	nyckelbiotoper	m.m.	

Utgångspunkt	för	bedömningen	är	spridningen	genom	inventeringsområdet	till	Järvakilen	och	
områden	med	värden	för	arter	knutna	till	ädellöv	(ek)	barrskog	(tall)	och	våtmarker	i	angränsande	
stadsdelar	inom	och	utanför	Sundbybergs	kommun:	naturmiljöer	kring	Råstasjön	och	Lötsjön,	
spridningen	österut	mot	Haga	i	Nationalstadsparken	och	väster	ut	mot	Spånga	och	Bromsten.	En	
översiktlig	karta	med	kända	naturvärden	och	potentiella	spridningssamband	mellan	dessa	områden	
har	tagits	fram	(figur	2).		

Bedömning värden och spridningssamband  
I	Grönplanen	för	Sundbyberg	från	2011	finns	en	bra	beskrivning	av	stadsdelens	läge:	”I	norr,	söder	
och	väster	bildar	Ulvsundaleden	och	E18	barriärer	till	omkringliggande	stadsdelar	och	Rissneleden	
utgör	en	barriär	mellan	stadsdelens	centrala	delar	och	dess	mer	perifera	områden.	Denna	
barriäreffekt	stärks	av	SL:s	spårområde	och	industriområdet	i	kvarteret	Maden.	Endast	österut	
finns	en	stark	och	välfungerande	koppling	till	intilliggande	stadsdelar.”	Denna	slutsats	stämmer	för	
de	flesta	markbundna	växter	och	djur.	
Kopplingarna	till	Järvakilen	tas	upp	nedan.	Järvakilen	sträcker	sig	via	svaga	samband	i	Solna	och	
Stockholms	stad	från	Nationalstadsparken	och	vidare	genom	Sundbyberg,	Järvafältet	i	Stockholms	
stad	och	Järfälla.	I	kilens	inre	del	utgörs	begränsningen	av	stadsbebyggelse,	medan	kilen	i	sina	yttre	
delar	ansluter	till	landskapet	i	västra	delen	av	Stockholms	län	och	vidare	norr	och	västerut	kring	
Mälaren.	Rissne	ligger	söder	om	Enköpingsvägen	med	Ursvik	norr	därom	och	sedan	i	kontakt	med	
Igelbäckens	naturreservat.	Den	direkta	kontakten	med	Järvakilen	är	begränsad	för	växter,	djur	och	
människor.		
Stadsdelen	Rissne	ligger	i	ett	kuperat	område	avgränsat	av	Enköpingsvägen	i	norr	och	
Ulvsundavägen	i	väster	och	söder.	Bebyggelse	förekommer	både	i	lägre	och	högre	partier,	men	de	
högsta	lägena	är	oftast	naturmark.	Bebyggelsen	omges	av	sparad	naturmark	samt	anlagd	parkmark.	
Naturmarken	består	främst	av	skogsbevuxna	hällar	och	sluttningar	med	mestadels	tallskog	eller	
blandskog,	men	även	mindre	områden	med	ren	lövskog	förekommer	men	då	ofta	som	relativt	unga	
skogsområden	eller	mindre	områden	med	trivialövskog	och	eller	ek.	Ett	större	ekområde	med	
gamla	och	grova	ekar	finns	i	södra	delen	av	Rissne	mellan	Duvbo	och	Solvalla.	

Ädellöv 

Ett	större	ekområde	(Ekbacken)	med	gamla	och	grova	ekar	finns	i	södra	delen	av	Rissne	mellan	
Duvbo	och	Solvalla.	Detta	område	kan	beskrivas	som	ett	kärnområde	för	eklevande	arter	och	flera	
naturvårdsarter	och	rödlistade	arter	knuta	till	gammal	ek	och	död	ekved	observerades	i	detta	
område.	I	området	finns	rikligt	med	gamla	och	grova	ekar,	flera	har	håligheter,	förekomst	av	mulm	
och	blottad	död	ved.	Även	stående	döda	ekar	samt	eklågor	förekommer.	Förutom	i	detta	område	
förekommer	värden	för	ädellöv	spritt	i	Rissne	och	ofta	finns	värden	knutna	till	ekar	i	anslutning	till	
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tallskogar/hällmarkskogar.	Ekarna	växer	både	uppe	på	hällmarkerna	som	senvuxna	träd	men	
framförallt	i	nedanför	sluttningarna	och	lägre	partier.	Bedömningen	är	att	det	finns	förutsättningar	
för	insekter	knutna	till	gamla	ekar	och	till	skogsbestånd	med	kontinuitet	av	ek	i	området.	

Spridningssamband	bedöms	finnas	från	ädellövsmiljöer	i	Rissne	via	Hallonbergen	och	vidare	
österut	mot	Nationalstadsparken.	Sambandet	bedöms	som	bra	för	mer	lättspridda	arter.	Även	
söderut	mot	Solvallaskogen,	där	ek	förekommer	spritt	i	området,	finns	spridningsmöjligheter.		

Spridningssamband	finns	från	Igelbäckens	naturreservat	och	Järvakilen	till	Rissne	och	vidare	
söderut	genom	grönskan	i	Sundbybergs	parker	och	villaträdgårdar	ner	till	Bällstavikens	
strandmiljöer.	Där	finns	det	miljöer	som	bedöms	kunna	vara	livsmiljöer	för	skyddsvärda	arter	
knutna	till	ädellöv.	De	kraftigaste	barriärerna	i	detta	landskapsavsnitt	är	Enköpingsvägen,	tät	
bebyggelse	i	olika	stadsdelar,	men	sammantaget	bedöms	det	finnas	ett	samband	även	om	det	
troligtvis	är	svagt.	

Väster	ut	saknas	klara	samband	då	det	inte	finns	avgränsade	värden	knutna	till	ek	här.	

Tall 

	Värden	knutna	till	tall	finns	spritt	i	hela	det	inventerade	området.		

Livsmiljöer	för	insekter	knutna	till	gamla	tallar	bedöms	förekomma	tämligen	rikligt	inom	Rissne	och	
då	främst	i	objekt	med	naturvärdesklass	1	eller	2.	I	dessa	områden	påträffas	signalarter	knutna	till	
tall.		

Förutom	livsmiljöer	bedöms	det	finnas	ett	spridningssamband	genom	inventeringsområdet	mellan	
tallmiljöerna	kring	Lötsjön	och	Råstasjön,	Lötsjön	och	Hallonbergen	och	norr	ut	till	tallmiljöerna	
inom	Igelbäckens	naturreservat.		

Söder	om	Rissne	och	Hallonbergen-Ör	finns	miljöer	med	tall	där	det	är	oklart	om	skyddsvärda	arter	
förekommer.	Grova	tallar	finns	i	vart	fall	i	Tornparken	och	på	kyrkogården	vid	Sundbybergs	kyrka.	
Här	finns	ett	möjligt	samband.	

Väster	om	Ulvsundavägen	ligger	Rissne	skog	inom	Stockholms	stad.	Det	bedöms	som	ett	
kärnområde	för	arter	knutna	till	barrskog	(Stockholms	stad,	2016).	Järvakilen	har	samband	med	
Rissne	skog	genom	naturvärdesobjekt	med	tall	och	barrskog	inom	inventeringsområdet.	Vidare	
finns	tallmiljöer	väster	och	söderut	i	Spånga	i	Stockholms	stad	och	ner	till	hällmarkstallskogar	vid	
Mälarens	stränder.	Sambandet	bedöms	som	möjligt	för	mer	lättspridda	arter	eftersom	
Ulvsundavägen	utgör	en	kraftfull	barriär.	

Våtmarksmiljöer 

Norra	Råstabäcken	börjar	i	Stockholm	söder	om	Rinkeby.	I	inventeringsområdet	rinner	den	längs	
Enköpingsvägen	och	sedan	vidare	till	Råstasjön	i	Solna.	Värdena	är	begränsade	i	vattenmiljön	då	det	
tar	emot	dagvatten	från	omkringliggande	industriområde,	parkeringar	och	vägar.	Vattendraget	är	
kulverterat	längs	flera	sträckor,	mellan	och	Rissne	och	Hallonbergen	bl.	a	(en	sträcka	på	ca	300	m,	
spridningssambandet	visualiseras	som	blå	pil	i	öster	i	figur	2).	Sambandet	bedöms	som	svagt	som	
spridningsväg	för	arter	knutna	till	vatten	och	våtmarksmiljöer	mellan	Råstasjön	och	
inventeringsområdet.	Svagt	samband	bedöms	även	finnas	via	kulvert	till	Norra	Råstabäcken	norr	
om	Enköpingsvägen	(mellersta	blå	pilen	i	figur	2).	
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Kring	Råstabäcken	och	Enköpingsvägen	finns	ett	större	långsträckt	område	med	högvuxet	gräs	och	
buskar	och	med	delvis	lite	blötare	partier.	Denna	biotop	bedöms	vara	potentiell	livsmiljö	för	
groddjur	(sommarhabitat)	men	med	begränsad	funktion	för	vidare	spridning.	Gräsmarken	är	liksom	
bäcken	omgärdad	av	vägar	och	industriområden	som	försvårar	spridning	av	djur	som	rör	sig	på	
marken.	Inget	spridningssamband	för	markbundna	arter	bedöms	finnas	väster	och	norr	ut.	

Slutsatser ekologiska samband 
Sammanfattande	bedömningar	för	spridningssamband	görs	i	tabellen	nedan.	Samband	där	
spridning	bedöms	möjlig	men	där	spridningsfunktionen	inte	kunnat	preciseras	har	markerats	som	
möjlig.		

Inom	och	genom	själva	inventeringsområdet	bedöms	spridningsmöjligheterna	för	arter	knutna	till	
ädellöv	som	goda	då	äldre	ek	som	dominerande	ädellövträdslag	förekommer	spritt	i	området.	Dock	
är	inventeringsområdets	livsmiljöer	relativt	isolerade	med	starka	barriärer	norrut	samt	stora	
avstånd	till	livsmiljöer	västerut.	Förutsättningarna	för	spridningen	till	liknande	miljöer	i	
Hallonbergen	är	dock	god.	För	tallmiljöerna	finns	ett	starkt	samband	mellan	ett	par	av	de	olika	
landskapsavsnitten	förutsatt	att	bedömningen	gäller	arter	som	sprider	sig	väl.	Våtmarksarter	som	
har	begränsad	spridningsförmåga	drabbas	hårdast	av	barriärerna	kring	Rissne.	

Tabell 1. Bedömning av sammanbindningen mellan olika landskapsavsnitt med Rissne som utgångspunkt. Vissa av 
spridningssambanden är numrerade och återfinns på kartan i figur 2. 

Spridnings- 
samband 

Lokalt (inom Rissne) 
och till Hallonbergen-
Ör 

Hallonbergen – 
Spånga-
Bromsten 

Södra 
Sundbyberg- 
Järvakilen 

Österut till Lötsjön, 
Råstasjön och 
Nationalstadsparken. 

Ädellöv Starkt  Möjligt* (1) Svagt (2) Medel (3) 

Tall Starkt  Medel (4) Svagt (5) Medel (4) 

Våtmarker Svagt (ett långsträckt 
område Råstabäcken) 

Obefintligt (6) Svagt (7) Svagt (8) 

* för t.ex. insekter som sprider sig lätt, men inte för mer svårspridda arter (ädellöv- och tallsamband). 
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Sandbarrskog (SANDBARR)

Lövskogslund (LÖVLUND)

Bergbrant (BERGBRAN)

Bergbrant (BERGBRAN)
Lövrik barrnaturskog (LÖVBARR)

Bergbrant (BERGBRAN)

Lövskogslund (LÖVLUND)

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community

Järvakilen
Igelbäckens naturreservat

Hallonbergen

RåstasjönLötsjön

NVI (Calluna)
Naturvärde

2 Högt naturvärde

3 Påtagligt naturvärde

4 Visst naturvärde

Inventeringsområde

Länsstyrelsen i Stockholms län

Naturreservat

Särskilt skyddsvärda träd

Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper

Objekt med naturvärden

Sumpskogar

TUVA (Jordbruksverket)

Betesmark

Regional grönsstruktur (RUFS 2010)
Grön värdekärna

Grön kil

0 10.5 km

Biotoper från Skogsstyrelsens nyckelbiotoper redovisas som text i kartan.

Ü 2016-07-07

Rissne

Livsmiljö och spridning
Aktivitetsområde
häckning
barrskogsmesar

Spridningskorridor...
klippta vid 2000
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1
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Rekommendationer  

Förstärkningsåtgärder  
För	att	förbättra	spridningen	till	Järvakilen	från	Rissneområdet	krävs	att	få	till	stånd	minskande	
barriäreffekter	vid	Enköpingsvägen.	Det	kan	vara	förbindelser	under	vägen	eller	i	form	av	en	
ekodukt	som	gynnar	värden	knutna	bl.	a.	till	våtmarker,	tall	och	ädellöv.		
Sambandet	för	de	värdefulla	tallmiljöerna	kan	bevaras	om	naturvärden	med	tall	bevaras	inom	
inventeringsområdet,	förstärkningsåtgärder	utförs	samt	att	barriären	väster	ut	mot	Bromsten	
mildras.	Värdena	för	tall	är	kopplade	till	naturvärdesobjekt	med	tall	i	Hallonbergen	och	vidare	
österut,	så	för	att	bevara	värden	knutna	till	tall	i	ett	större	område	bör	även	tallmiljöer	här	få	finnas	
kvar.	
Nedan	föreslås	förstärkningsåtgärder	inom	Rissneområdet	som	har	värdekärnor	för	arter	knutna	
till	tall	och	ekmiljöer.	Det	finns	även	en	koppling	från	denna	värdetrakt	till	samma	biotoper	i	Spånga	
och	Bromsten,	Järvakilen,	Hallonbergen-Ör,	Lötsjön	och	vidare	till	Råstasjön.		

Åtgärder 

• Spara	tall	och	ek	inom	utredningsområdet.	Gynna	föryngring	och	friställ	även	dessa	trädslag	
i	bryn,	gårdsmiljöer	och	parker.		

• Ekmiljön	och	ekarna	i	ekområdet	vid	Ekbacken	kan	gynnas	och	naturvärdet	kan	höjas	
ytterligare	genom	att	gallra	bort	unga	lövträd	och	sly	runt	träden	och	därmed	möjliggöra	ett	
större	ljusinsläpp	som	både	ekarna	själva	och	arter	som	lever	på	ekarna	mår	bra	av.	Denna	
skötselinsats	ökar	både	det	biologiska	och	rekreativa	värdet.	

• Låt	grovbarkig	gran	vara	kvar	i	naturområden.	

• Lämna	död	ved	i	naturområdena.	Grövre	träd	(minst	3	dm	i	diameter)	som	av	olika	
anledningar	avverkas	kan	med	fördel	placeras	ut	i	passande	naturområden.	

• Plantera	inhemska	trädslag	som	ek	och	lind	i	t.ex.	alléer	och	som	parkträd	vid	byggnation.			
• Bärande	träd	och	buskar	samt	sälg	kan	bidra	till	spridning	av	insekter	knutna	till	ek.	Dessa	

planteras	med	fördel	i	grönytor.		

• Förstärkningsåtgärder	för	främst	ek	i	form	av	faunadepåer	och	mulmholkar	kan	placeras	ut	i	
	naturområden	inom	Rissneområdet.	

• Åtgärder	för	tall	är	mer	komplicerade.	Vissa	rödlistade	insekter	är	knutna	till	levande	tallar,	
andra	till	nydöd	tallved.	Om	man	vill	bevara	den	rika	fauna	som	finns	bör	man	bevara	en	
stor	del	av	det	befintliga	tallbeståndet,	ev.	friställa	beskuggad	tall	samt	tillföra	nydöd	tallved	
(avverkade	tallar)	till	befintliga	områden.	

• Förbättra	och	säkerställ	kvalitén	på	tillrinnande	vatten	till	Norra	Råstabäcken.	Det	bedöms	
även	att	värden	knutna	till	bäcken	skulle	gynnas	av	en	mer	naturlig	tillrinning.	Ett	rinnande	
vatten	är	av	stor	betydelse	för	biologisk	mångfald	och	kan	vara	en	stor	kvalité	i	
stadsbyggnadssammanhang.	
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 Framtagande av ytterligare underlag   

• Analys	av	tallnätverket	samt	inventering	av	insekter	knutna	till	tall	i	inventeringsområdet	
samt	i	centrala	Sundbyberg	för	att	få	fram	behov	av	kompensationsåtgärder.			

• Fördjupad	analys	av	spridningssambandet	österut	mot	Nationalstadsparken	och	Solna.	
Preliminärt	bedöms	det	som	svagt.		

• Gör	kompletterande	artinventeringar	av	t.ex.	vedlevande	insekter	och	svampar	i	tall-	och	
ekskogsområden	samt	vid	Rissne	Gård.	

• Inventera	skyddsvärda	träd	av	ädellöv	och	tall	i	centrala	Sundbyberg	för	att	klargöra	
områdets	värde	som	livsmiljö.			
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Bilaga 1. Metod naturvärdesinventering - NVI 

Naturvärdesinventering (NVI) – metodbeskrivning 

Syftet med NVI 
Det	huvudsakliga	syftet	med	en	NVI	är	att	beskriva	och	värdera	naturområden	av	betydelse	för	
biologisk	mångfald	i	ett	avgränsat	område.	Naturvärdesinventeringen	resulterar	i	avgränsning	av	
områden	och	naturvärdesklassning,	objektsbeskrivningar,	samt	en	övergripande	rapport.	

Bedömningsgrund biotop 

Bedömningsgrunden	biotop	omfattar	två	aspekter;	biotopkvalitet	samt	sällsynthet	och	hot.	
Biotopvärde	bedöms	på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt).	
	
Biotopkvalitet	är	olika	faktorer	som	formar	biotopen,	t.ex.	grad	av	naturlighet	(påverkan),	
ekologiska	processer,	strukturer,	element,	naturgivna	förutsättningar	etc.	Med	sällsynta	biotoper	
avses	biotoper	som	är	mindre	vanliga	inom	ett	visst	geografiskt	område.	Om	den	inventerade	
biotopen	utgör	en	Natura	2000-naturtyp,	ger	det	vägledning	om	att	den	är	nationellt	eller	
internationellt	sällsynt.	Även	andra	kunskapsunderlag	för	bedömning	av	sällsynthet	och	hot	kan	
användas.	En	helhetsbedömning	av	biotopvärde	ska	göras	utifrån	utfallet	vid	bedömning	av	de	två	
aspekterna.	

Bedömningsgrund art 

Naturvårdsarter	och	artrikedom	är	två	aspekter	som	ingår	i	bedömningsgrund	art.	Naturvårdsarter	
indikerar	att	ett	område	har	naturvärde,	eller	som	i	sig	själv	är	av	särskild	betydelse	för	biologisk	
mångfald.	Naturvårdsarter	är	ett	samlingsbegrepp	för	bl.a.	skyddade	arter	enligt	
artskyddsförordningen,	rödlistade	arter,	typiska	arter	(Natura	2000)	och	signalarter.	
Naturvårdsarter	ska	bedömas	utifrån	antalet	olika	naturvårdsarter,	men	också	arternas	livskraft,	
samt	hur	goda	indikatorer	de	är	för	naturvärde.	Artrikedom	ska	bedömas	utifrån	artantal	eller	
artdiversitet	och	är	framförallt	en	viktig	bedömningsgrund	i	naturtyper	där	kunskapen	om	
naturvårdsarter	är	bristfällig.	Aspekterna	naturvårdsart	eller	artrikedom	bedöms	på	en	fyrgradig	
skala	för	biotopvärde	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt).	Bedömningen	för	naturvårdsarter	ska	
grunda	sig	på	faktiska	fynd	av	arter.	Bedömning	av	att	ekologiska	förutsättningar	finns	hör	till	
bedömningsgrund	biotop,	inte	till	art.	

Naturvärdesklass, naturvärdesobjekt, landskapsobjekt 

En	samlad	bedömning	av	det	inventerade	objektets	naturvärdesklass	görs	utifrån	utfallet	för	
bedömningsgrund	art	och	biotop.	I	standarden	finns	en	matris	som	ger	vägledning	till	inventeraren	
om	vilken	klass	som	ska	sättas.	
Följande	naturvärdesklasser	finns	(SIS	standard	SS	199000:2014)	
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• högsta	naturvärde	naturvärdesklass	1,	vilket	innebär	störst	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald	

• högt	naturvärde	naturvärdesklass	2,	vilket	innebär	stor	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald	

• påtagligt	naturvärde	naturvärdesklass	3,	vilket	innebär	påtaglig	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald	

• visst	naturvärde	naturvärdesklass	4,	vilket	innebär	viss	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald	

Om	inventeraren	inte	kan	ge	en	säker	naturvärdesklass	ska	det	anges	att	bedömningen	är	
preliminär.	
	
Objekt	med	naturvärdesklass	utgör	naturvärdesobjekt.	
	
När	landskapets	betydelse	för	biologisk	mångfald	uppenbart	är	större,	eller	av	annan	karaktär	än	de	
ingående	naturvärdesobjektens	betydelse,	kan	även	ett	större	så	kallat	landskapsobjekt	avgränsas.	
	
Vid	naturvärdesinventeringen	används	klasserna	1-4	(klass	4	är	tillägg)	där	klass	1	är	högsta	klass.	
Objekt	med	klass	1	bedöms	vara	av	särskild	betydelse	för	att	upprätthålla	biologisk	mångfald	på	
nationell	eller	global	nivå.	Objekt	med	naturvärdesklass	2	bedöms	vara	av	särskild	betydelse	för	att	
upprätthålla	biologisk	mångfald	på	regional	eller	nationell	nivå.	Objekt	med	naturvärdesklass	3	
behöver	inte	vara	av	särskild	betydelsen	för	biologisk	mångfald	på	regional,	nationell	eller	global	
nivå.	Klass	4,	behöver	inte	vara	av	betydelsen	för	biologisk	mångfald	på	regional,	nationell	eller	
global	nivå.	

Nivå och detaljeringsgrad 

En	NVI	kan	beställas	och	utföras	på	olika	nivåer	och	detaljeringsgrader.	Det	finns	fältnivå	och	
förstudienivå	(fältinventering	ingår	ej),	som	kan	utföras	på	olika	detaljeringsgrad	(tabell	1).	
Naturvärdesobjekt	identifieras	utifrån	studier	av	kartor	och	flygbilder	samt	tillgängligt	
kunskapsunderlag.	Vid	NVI	på	förstudienivå	är	det	tillåtet	att	inte	klassa	till	naturvärdesklass	utan	
det	räcker	att	ange	”potentiellt	naturvärde”.	Naturvärdesbedömning	på	förstudienivå	har	alltid	
statusen	preliminär.	
	
Vid	NVI	på	ordinarie	fältnivå	identifieras	naturvärdesklass	1,	2	och	3.	Naturvärdesklass	4	är	ett	
tillägg.	Dessutom	finns	flera	definierade	tillägg	i	standarden,	exempelvis	fördjupad	artinventering,	
inmätning	av	värdeelement,	samt	kartläggning	av	generellt	biotopskydd.	
Tabell 1. Detaljeringsgrader för NVI-metoden. Detaljeringsgrad är den minsta storleken på det naturvärdesobjekt som 

ska kunna identifieras. 

Detaljeringsgrad 
 

Storlek på minst objekt som ska identifieras 

Fält översikt 
En yta av 1 ha eller mer. Alternativt linjeformat objekt med en längd på 
100 m eller mer och en bredd på 2 m eller mer. 
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Fält medel 
En yta av 0,1 ha eller mer. Alternativt linjeformat objekt med en längd 
på 50 m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer. 
 

Fält detalj En yta av 25 m2 eller mer. Alternativt linjeformat objekt med en längd 
på 10 m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer. 

 
Genomförande 
I standarden beskrivs hur en NVI ska genomföras avseende förarbete och utförande, samt vad 
en rapport och redovisning måste innehålla. Anvisning för hur ett naturvärdesobjekt ska 
avgränsas (vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt) finns i standarden. I standarden finns 
även definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. 

Registrering av fynd av naturvårdsarter 
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer. 
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Bilaga 2. Artbilaga 
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Information
Fåglar

Duvhök
Accipiter gentilis

Nära 
hotad 
(NT)

x

Knuten till äldre 
sammanhängande skog 

med grovstammiga träd. I 
den typ av skog som arten 
föredrar kan en lång rad 

andra krävande skogsarter 
förväntas.

Kungsfågel
Regulus regulus

Sårbar 
(VU)

Är beroende av flerskiktad 
skog med graninslag. 

Spillkråka
Dryocopus martius

Nära 
hotad 
(NT)

x x 4 §

 Taiga (9010), Arten finns 
upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet, vilket innebär 
att arten har ett sådant 

unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver 

utses.

Tofsmes
Parus cristatus x x

Taiga (9010), Ganska 
stationär, rör sig inte långt 
bort från reviren utanför 

häckningstid. Platser där de 
påträffas utanför 

häckningstid i allmänhet 
nära häckplatser 

sommartid., Förekommer i 
fuktig barrskog med rik 

förekomst av död ved. Visar 
på god tillgång på död ved, 

bl.a. I olika typer av 
produktionsskog.

Kärlväxter

Blåsippa
Hepatica nobilis x x 8 §, 

9 §

Blåsippa är ganska vanlig i 
frodiga löv- och barrskogar. 

Arten är kalkgynnad. 
Blåsippa är en skoglig 
signalart och fridlyst

 dels enligt 8 § i Stockholms 
län och dels enligt 9 § i hela 
landet. Nordlig ädellövskog 
(9020), Näringsrik granskog 

(9050).
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Brudbröd
Filipendula vulgaris x x

Brudbröd är en stark 
signalart för bete och är 

kväveskyende men 
kalkgynnad. Den klarar

av en viss igenväxning. , 
Silikatgräsmarker (6270), 

Enbuskmarker (5130)
Gulmåra

Galium verum x

Idegran
Taxus baccata x 8 §

Idegran (Taxus baccata) är 
fridlyst enligt 8 § i   

Södermanlands och Uppsala  
län.

Styvmorsviol
Viola tricolor x Hällmarkstorräng (8230)
Ängshavre

Helictotrichon 
pratense

x x
Kalkgräsmarker (6210)

Mossor
Kranshakmossa
Rhytidiadelphus 

triquetrus
x Indikerar rik mark. Näringsrik 

granskog (9050), 

Skalbaggar

Granbarkgnagare
Microbregma 
emarginata

x x

Granbarkgnagare är en 
skoglig signalart. 

Granbarkgnagaren lägger 
ägg i granens ytterbark och 
föredrar grövre granar för 

detta., Taiga (9010)

Grönhjon
Callidium aeneum

Nära 
hotad 
(NT)

Nära 
hotad 
(NT)

Indikerar värdefull granskog 
och arten är beroende av 

döda grova grenar på 
levande träd av främst gran.

Mindre märgborre
Tomicus minor x x

Arten förekommer mest i 
gamla tallbestånd med viss 

självgallring. Åsbarrskog 
(9060)

Reliktbock
Nothorhina punctata

Nära 
hotad 
(NT)

Nära 
hotad 
(NT)

x x

Reliktbock är sällsynt och 
lever i innerbarken på 

solbelysta, levande tallar. , 
Åsbarrskog (9060), Taiga 

(9010)

Skeppsvarvsfluga
Lymexylon navale

Nära 
hotad 
(NT)

Nära 
hotad 
(NT)

Sällsynt skalbagge som är 
knuten till hård, död och 

barkfallen ekved. 
Värmekrävande. 

Svart praktbagge
Anthaxia similis x

Arten är sällsynt och knuten 
främst till varma tallmarker 
och är beroende av gamla 

grovbarkiga tallar.
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Thomsons trägnagare
Anobium thomsoni x

Grov, död granved, oftast i 
äldre bestånd. Tidigare 
rödlistad art. Arten är 

fortfarande sällsynt eller 
mindre vanlig samt knuten till 

specifika, ofta ovanliga 
substrat.

Steklar
Blanksvart trämyra
Lasius fuliginosus x Ihåliga lövträd

Brun trämyra
Lasius brunneus x Ihåliga lövträd

Svampar

Blomkålssvamp
Sparassis crispa x

Blomkålssvamp växer 
vanligtvis på rötter och 

basala stamdelar på främst 
gamla tallar, gärna 150 - 200 
år eller äldre och signalerar 

skyddsvärda tallbestånd 
med höga naturvärden.

Ekticka
Phellinus robustus

Nära 
hotad 
(NT)

Nära 
hotad 
(NT)

x

Arten är knuten till gamla 
och senvuxna ekar som ofta 
växer i biotoper med höga 

naturvärden. Ekar som 
ekticka växer på har ofta 
håligheter som gynnar 

insektslivet och bark där det 
kan förekomma intressanta 
mossor och lavar., Nordlig 

ädellövskog (9020)

Grovticka
Phaeolus schweinitzii x x

Grovticka växer vanligtvis på 
rötter och basala stamdelar 
på främst gamla tallar, gärna 

200 år eller äldre och 
signalerar skyddsvärda 
tallbestånd med höga 

naturvärden.

Oxtungssvamp
Fistulina hepatica

Nära 
hotad 
(NT)

Nära 
hotad 
(NT)

x

Oxtungssvamp indikerar 
gamla brunrötade ekar som 

ofta hyser ett stort antal 
sällsynta och rödlistade 

arter.

Svavelticka
Laetiporus sulphureus x

Svaveltickan är viktig för 
skapandet av ihåliga ekar. 
Nordlig ädellövskog (9020)

Tallticka
Phellinus pini

Nära 
hotad 
(NT)

Nära 
hotad 
(NT)

x x

Tallticka visar på 
skyddsvärda tallbestånd 

med höga naturvärden. Där 
den växer förekommer ofta 

flera andra ovanliga och 
rödlistade arter., Åsbarrskog 

(9060), Taiga (9010)
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Bilaga 3. Resultatet av trädinmätning och naturvårdsarter vid 
Ekbacken och naturvärdesobjekt 1 
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Bilaga 4. Objektskatalog 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

Robert Björklind, Hanna Nilsson, Petter A

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

2 Högt naturvärde

Beskrivning

Området är en fin hällmarksskog med rikligt med gamla tallar spridda i området. Som tecken på hög ålder har tallarna pansarbarkstruktur eller grov bark.
Skogsområdet är naturligt föryngrat och träd i olika åldrar förekommer. Ekar med stamdiametern 2-6 dm och som är senvuxna växer glest spritt i området. De
grövre ekarna växer främst i lite lägre partier. Även äldre gran med stamdiametern 3-4 dm förekommer glest spritt och de har grov barkstruktur. Området har bitvis
ett rikligt undre skikt av buskar och yngre lövträd med arter som rönn, ek, nypon och en. I området finns förhållandevis mycket död ved både som stående  och
liggande ved och på veden finns  rikligt kläckhål efter vedlevande insekter. Veden finns i olika nedbrytningsstadier. På flera tallar påträffas den rödlistade (NT)
talltickan och tillsammans med den förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På granar finns allmänt spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare som är en
värdeart för gran. På en stående död gran påträffades gnag av Thomsons trägnagare som är en värdeart för död granved.

Skog med gamla träd, allmänt med död ved och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav två är
rödlistade.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

1

Naturvårdsarter
Tallticka, granbarkgnagare, Thomsons trägnagare, mindre märgborre, blanksvart trämyra, kungsfågel, kranshakmossa



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1603 Tallskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Området är en gles tallskog på plan men bergig mark. Det förekommer tämligen rikligt med gamla tallar spridda i området. Som tecken på hög ålder har tallarna
pansarbarkstruktur eller grov bark. Tallar  finns i olik ålder med en diameter upp mot 7 dm och i några finns bohål. Död ved förekommer glest t.ex. döda toppar på
tall. Undre skikt med buskar och lövträd förekommer glest med rönn dominerande. På flera tallar påträffas den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den
förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På granar finns spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare som är en värdeart för gran.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav en rödlistad.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

NejPreliminär bedömning

2

Naturvårdsarter
Tallticka, granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

1 Högsta

Beskrivning

Området är en fin hällmarksskog med rikligt med gamla tallar spridda i området. Som tecken på hög ålder har tallarna pansarbarkstruktur eller grov bark.
Skogsområdet är naturligt föryngrat och träd i olika åldrar förekommer. Ekar med stamdiametern 2-7 dm och som är senvuxna växer glest spritt i området. Enstaka
ek är mycket gammal och knotig samt grov. De grövre ekarna växer främst i lite lägre partier. Även äldre gran med stamdiametern 3-4 dm förekommer glest spritt
och de har grov barkstruktur. Området har bitvis ett rikligt undre skikt av buskar och yngre lövträd med arter som rönn och ek I området finns glest med död ved
både som grov, stående  och liggande ved och på veden finns rikligt kläckhål efter vedlevande insekter. Kläckhål finns även på tall med bland annat spår efter
naturvårdsarten svart praktbagge. Veden finns i olika nedbrytningsstadier. På flera tallar påträffas den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den
förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På granar finns spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare som är en värdart för gran.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav en rödlistad. Klassen är
preliminär på grund av att artvärdet, högt artvärde, inte kan uppfyllas med de arter som återfanns vid inventeringen. En fördjupad artinventering av t.ex. insekter och
svampar skulle kunna ge klass 1 med tanke på biotopkvaliten.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

JaPreliminär bedömning

3

Naturvårdsarter
Tallticka, svart praktbagge, granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1603 Tallskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Området är en sluttning med äldre tall i olik ålder. Tallarna har en stamdiameter på 3-5 dom och har grov bark samt att några har pansnsarbark som tecken på hög
ålder. Undre skikt av buskar och yngre träd förekommer ganska glest och består av rönn och ek. Död ved förekommer  glest och kläckhål efter vedlevande insekter
finns på dem och även på tallstammar.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Viss förekomst av död ved.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

NejPreliminär bedömning

4

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

150 Igenväxningsmark

1504 Övrig igenväxningsmark

<Null>

2 Visst biotopvärde

2 Visst artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Lövrikt område mellan vägar, tät vegetation.. Främst unga unga träd och buskar, ofta klenare träd med grövsta diameter på ca 2 dm. Artrikt och med många olika
träd och buskar som oxel, lind, asp, sälg, kaprifol, hassel, körsbär, ask, lönn, krikon och krusbär,  nypon och  alm.

Området är artrikt med olika buskar och träd vilket ger visst artvärde. Området kan fungera som spridningsväg och gömslen för djurlivet och ger visst biotopvärde.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

NejPreliminär bedömning

5

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

120 Park och trädgård

1207 Gårdsmiljö

<Null>

4 Högt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

På Rissne gård finns grov ädellövträd med av arter som, ask, lönn, ek, kastanj, håligheter finns i träden. Träden har en diameter på ca 4-8 dm. Området har inte
inventerats då det var stängslat och grinden låst vid besöket.

Förekomst av grova ädellövträd med förekomst av håligheter. Preliminär klass då det inte gick att besöka.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

6

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

180 Berg och sten

1815 Övrig berg och sten

<Null>

2 Visst biotopvärde

2 Visst artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Häll med delvis högvuxet gräs men inslag av en hävdgynnad flora och gul fetknopp. Berg i dagen delvis, tunnt jordlager i delar. En konkurrenssvag flora växer här
med arter som ängshavre, brudbröd och gulmåra. Fårsvingel är vanligt förekommande i magra partier.

Visst artvärde då flera konkurrenssvaga och hävdgynnade arter förekommer. Visst biotopvärde i och med den magra marken.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

7

Naturvårdsarter
<Null>



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1504 Övrig igenväxningsmark

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

I öster växer några tallar med stamdiametern 3-5 och de har grov bark. Glest inslag av träd som asp 3-4 dm, björk 3-4 dm,  gran 4-5, hägg och rönn 1 dm, ask och
lönn 2 dm. Buskar växer tätt med arter som kaprifol, slån, nypon. Hela området täckt med träd eller buskar.

Inslag av lite äldre träd. Buskar som gömslen och för spridning för djurlivet.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

8

Naturvårdsarter
Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1603 Tallskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

2 Visst artvärde

2 Högt

Beskrivning

Tallskog med gamla tallar spritt, äldre tall 3-6 dm med grov bark eller pansarbark är vanligt förekommande, även gran bitvis allmänt 2-4 dm och de har grov bark.
Inslag av hällmarker förekommer i flera delar. Skogsområdet är i stora delar flerskiktat och naturligt föryngrat och med inslag av lövträd som sälg, björk och asp.
Död ved förekommer allmänt främst i norra delen. Flerskiktad stadsnära skog som delvis är skog med mycket lek och rörelse vilket syns i fältskiktets slitage. På en
tall påträffas den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På granar finns spår efter naturvårdsarten
granbarkgnagare som är en värdeart för gran. Många tallar är så gamla att de kan hysa tallticka.

Flerskiktad skog med ett allmänt inslag av äldre träd. Död ved bitvis allmänt. Förekomst av naturvårdsarter och potential för fler än funna arter.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

9

Naturvårdsarter
Tallticka, granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1606 Triviallövskog

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Välslutet och ungt och litet skogsområde. Hägg dominerar med inslag av träd som lönn, körsbär, björk, sälg och asp. De grövsta träden har en stamdiameter på 2-3
dm. Naturligt föryngrat. Buskar av flera arter som skogstry, fläder och hagtorn,

Olika trädslag välslutet, inslag av lite äldre träd och viss naturlighet med föryngringen. Gömsle för t.ex. fåglar.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

10

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

2 Visst artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Höjd dominerad av tall. Senvuxet och flerskiktat trädskikt med träd med stamdiametern 1-5 dm,  2-3 dm är dominerande. Flera olika trädslag förekommer som sälg,
ek, björk, asp, rönn  samt gran i olik ålder. Buskar av asp, ek, rönn förekommer allmänt. Död ved förekommer tämligen rikligt och kläckhål efter vedlevande insekter
finns på veden. Spår efter naturvårdsarterna granbarkgnagare och Thomsons trägnagare hittades i området.

Gammal tall död ved tämligen rikligt. Förekomst av naturvårdsarter. Kläckhål på den döda veden.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

11

Naturvårdsarter
Thomsons trägnagare, Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

2 Visst artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Flerskiktad skog med många olika trädslag. Tall och ek äldst med stamdiametern 4-5 dm och de har grov bark. Sälg 1-3 dm, gran 2-4 dm med lite grövre bark, asp
3-5 dm och någon med bohål, björk 2-4 dm.  Död ved förekommer tämligen rikligt och finns i lite olika nedbrytningsstadier. På gran finner man enstaka fynd av
naturvårdsarterna granbarkgnagare och Thomsons trägnagare.

Flerskiktad skog med många olika trädslag. Förekomst av naturvårdsarter. Bohål i träd.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

12

Naturvårdsarter
Thomsons trägnagare, Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

2 Visst artvärde

2 Högt

Beskrivning

Området är en hällmarksskog med gamla tallar spridda i området med en stamdiameter på 1-5 dm. Som tecken på hög ålder har tallarna pansarbarkstruktur eller
grov bark. Glest förekomer gran och björkmed diametern 2-4 dm, vissa har grov bark Skogsområdet är naturligt föryngrat och träd i olika åldrar förekommer.
Området har bitvis ett rikligt undre skikt av buskar och yngre lövträd med arter som rönn och körsbär. Död ved förekommer glest men finns i olika
nedbrytningsstadier. Enstaka fynd av den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På granar finns spår efter
naturvårdsarten granbarkgnagare som är en värdeart för gran.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav en rödlistad.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

13

Naturvårdsarter
Tallticka, Spillkråka, Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1603 Tallskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Flerskiktad skog på bergig mark. Träd i olik ålder förekommer. Tall är dominerande trädslag med en stamdiameter på 1-5 dm. Träden har  grov bark och är
senvuxna. Grovbarkig gran förekommer allmänt till rikligt med diametern 2-4 och även björk med grov bark förekommer glest med diametern, 2-3 dm. Enstaka ekar
och aspar förekommer och i aspar finns bohål . Död ved förekommer glest. Kläckhål efter vedlevande insekter finns på några lågor. Området fortsätter utanför
inventeringsområdet i sydost.

Skog med inslag av gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Flera olika trädslag. Bohål i träd. Död ved och kläckål.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

14

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1606 Triviallövskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Området är en flerskiktad triviallövskog med flera olika förekommande trädslag med en stamdiameter på 3-7 dm. I området växer ek, tall, sälg, asp, hägg, lönn. De
grövsta ekarna har grov bark och är vidkroniga. Det undre skiktet med buskar och yngre  lövträd är tätt och består av ek, lönn och skogstry. Död ved förekommer
bitvis allmänt och finns i olika nedbrytningsstadier. Området fortsätter utanför inventeringsområdet. En mindre del av området är en rastgård för hundar  men med
bibehållet trädskikt. I nordväst är området gallrat kring ekarna.

Flerskiktad skog lövrik skog med inslag av äldre träd och död ved.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

15

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Liten trädbeklädd holme med olika trädslag som ek, 4 dm i diameter i brynen, tall spritt 1- 5 dm i, sälg 1-3 dm glest spritt , björk, 2-4 dm allmänt förekommande samt
asp allmänt 1-3 dm och i någon asp finns  bohål. Kring träden är det gräsmark med spår av lite slitage efter lek. Buskar förekommer glest av en ek, tall.

Inslag av medelålders träd med strukturer som grov bark, tidigt blommade trädslag som sälg, bohål i asp.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

16

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1606 Triviallövskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Lövrik skog med asp och sälg med en vanligt förekommande diameter på  2-3 dm, men avvikelser förekommer. Inslag grövre tall 5-6 dm i diameter och två sälgar
mäter 6 dm i diameter. Det undre skiktet är rikligt med buskar och träd av arter som ek, rönn, lind, lönn och berberis. I öster växer några äldre aplar på tomtmark.

Flersktning och olika trädslag, några äldre träd av sälg och tall.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

17

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

1 Högsta

Beskrivning

Området är en fin hällmarksskog med rikligt med gamla tallar spridda i området med stamdiamtern 1-6 dm. Som tecken på hög ålder har tallarna pansarbarkstruktur
eller grov bark.  Skogsområdet är naturligt föryngrat och träd i olika åldrar förekommer. Ekar med stamdiametern 2-6 dm och som är senvuxna växer glest spritt i
området.  Även äldre gran  och björk med stamdiametern 1-4 dm förekommer glest spritt och de har grov barkstruktur. I området finns förhållandevis mycket död
ved både som stående stående och liggande ved och på veden finns kläckhål efter vedlevande insekter. Veden finns i olika nedbrytningstadier. På flera tallar i
området påträffas den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På minst en tall förekommer spår efter den
rödlistade reliktbocken (NT). På granar finns spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare som är en värdeart för gran.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav två är rödlistade. Klassen är
preliminär på grund av att artvärdet, högt artvärde, inte kan uppfyllas med de arter som återfanns vid inventeringen. En fördjupad artinventering av t.ex. insekter och
svampar skulle kunna ge klass 1 med tanke på biotopkvaliten.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

18

Naturvårdsarter
Tallticka, Reliktbock, Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

1 Högsta

Beskrivning

Området är en fin hällmarksskog med rikligt med gamla tallar spridda i området. Som tecken på hög ålder har tallarna pansarbarkstruktur eller grov bark.
Skogsområdet är naturligt föryngrat och träd i olika åldrar förekommer. Ekar med stamdiametern 2-4 dm och som är senvuxna växer glest spritt i området. De
grövre ekarna växer främst i lite lägre partier. Även äldre gran med stamdiametern 3-4 dm förekommer glest spritt och de har grov barkstruktur. Asp förekommer
glest med en diameter på 2-3 dm. Området har bitvis ett rikligt undre skikt av buskar och yngre lövträd med arter som rönn och ek. I området finns, särskilt i väster
förhållandevis mycket död grov ved både som stående och liggande ved och på veden finns rikligt med  kläckhål efter vedlevande insekter. Veden finns i olika
nedbrytningsstadier. På flera tallar påträffas den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På granar finns
spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare som är en värdeart för gran. Hål efter spillkråka finns i tall.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav en rödlistad. Klassen är
preliminär på grund av att artvärdet, högt artvärde, inte kan uppfyllas med de arter som återfanns vid inventeringen. En fördjupad artinventering av t.ex. insekter och
svampar skulle kunna ge klass 1 med tanke på biotopkvaliten.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

19

Naturvårdsarter
Tallticka, Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Flerskiktad skog med äldre tallar spritt över hela området. De grövsta tallarna har en stamdiameter på 5-7 dm och är senvuxna. Träden visar på hög ålder genom
pansarbark eller grov barkstruktur. Bohål finns i flera tallar. Ekar förekommer spritt och de  grövre växer i  lägre partier och har en stamdiameter på 5-7 dm och de
har ofta ganska vida kronor.  Bitvis mycket rikligt undre skikt med arter som körsbär, lönn och alm. På död ved påträffas kläckhål efter vedlevande insekter och så
även på stammar av tall. På flera tallar påträffas den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På marken vid
en gammal tall finns spår efter naturvårdsarten grovticka som är en värdeart för tall.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Delvis naturlig skog delvis mer parkkaraktär. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav en rödlistad.
Inslag av hällmark med gamla tallar och förekomst av gammal ek. Förekomst av död ved med kläckhål.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

20

Naturvårdsarter
Tallticka, Grovticka



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Hällmark ned lätt kuperat berg. Skogen är flerskiktad med många gamla tallar med stamdiametern 3-5 dm. De visar tecken på högre ålder genom  pansarbark eller
grov barkstruktur. Området har stor potential för arter knutna till gamla tallar som t.ex. tallticka. Glest i området växer envuxen ek med diametern 2-4 dm, en ek har
en hålighet. Även gran med diametern 3-4 dm och grov bark förekommer glest. Undre skikt av och buskar och yngre lövträd förekommer allmänt med arter som
rönn, ek och körsbär. Död ved förekommer glest och på ved och tallar finns kläckhål efter vedlevande insekter.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och tämligen naturlig skog. Stor potential för naturvårdsarter knutna till gamla tallar. Hålighet i ek. Klassen är
preliminär på grund av att artvärdet inte kan uppfyllas för att få en säker klass 2 med de arter som återfanns vid inventeringen. En fördjupad artinventering av t.ex.
insekter och svampar rekommenderas med tanke på biotopkvaliten.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

21

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1610 Nordlig ädellövskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Området ligger i en liten sluttning ner från en hällmark. Trädskiktet domineras av ek som är senvuxen och har en stamdiameter på 2-5 dm.  Ekarna har rätt vida
kronor, någon hålighet finns i enstaka ek och även fågelbon förekommer. Det finns inslag av tall och  gran med diametern 2-3 dm.
Död ved förkommer i ekarnas kronor.

Tämligen vidkroniga ekar som börjar bli gamla. Grov bark och något senvuxna träd. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. Förekomst av håligheter.
Fågelbon finns i område.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

22

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1606 Triviallövskog

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Lövrikt område med yngre lövträd och rikligt med buskar och träd med stamdiametern 1-3 dm. Arter som förekommer är t.ex. körsbär, asp, björk, lärk, hägg,
kaprifol, slån, fläder och krusbär. Enstaka äldre ek med diametern 6 dm växer i området. igenvuxet med gömslen för t ex fåglar.

Ganska artrikt med bärande och blommande buskar och träd. Inslag av äldre träd. Gömslen för djurlivet samt nektar till insekter.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

23

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

150 Igenväxningsmark

1504 Övrig igenväxningsmark

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Igenväxande gräsmark med rikligt med sälg med stamdiametern  upp till 1,5 dm och i områdets ytterkanter växer nypon. Sly av av alm och ask förekommer spritt.

<Null>

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

24

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

2 Visst artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Flerskiktad skog i mindre brant. Det är blandat med blandat löv- och barrträd och äldre tallar med grov bark samt ek med grov bark och med en stamdiameter på 3
-5 dm. Även grovbarkig gran med diametern 3-4 dm förekommer. Det undre skiktet är rikt med arter som körsbär, ask, rönn, sälg och asp. På gran finns gles
förekomst av spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare som är en värdeart för gran.

Äldre tall förekommer allmänt och inslag av äldre ek och gran. Flerskiktat. Förekomst av en naturvårdsart knuten till gran.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

 2 NejPreliminär bedömning

25

Naturvårdsarter
Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

120 Park och trädgård

1213 Övrig park och trädgård

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Varierat parkområde mellan bebyggelsen med antingen gräsyta eller blottad jord. Ek och tall med stamdiametern dominerar. Andra trädslag som förekommer i
området, och har en diameter, på 2-4 dm är körsbär, asp, björk och gran.

Förekomst av äldre träd av tall och ek som förstärker trädvärden i området. Flera olika trädarter.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

26

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

120 Park och trädgård

1504 Övrig igenväxningsmark

<Null>

2 Visst biotopvärde

2 Visst artvärde

4 Visst

Beskrivning

Buskrik mark mellan Enköpingsvägen och industriområde. Högvuxet gräs varierat med buskar av vide med inslag av nypon och fläder. Växlande mer öppet och
slutet. Bitvis inslag av yngre träd.

Visst värde som naturområde mellan hårdgjorda ytor och kan fungera för spridning och gömslen. Närhet till den rätade Råstabäcken. Artvärdet för fåglar är satt till
visst (preliminärt) med troliga förekomster rödlistade arter. Häckningsstatus är oklar för dessa, liksom områdets kvaliteter som häckningslokal.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JajPreliminär bedömning

27

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

120 Park och trädgård

1213 Övrig park och trädgård

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Området är en liten park och lekplats med pil och poppel. Träden har en stamdiameter på 5-6 dm. Träden är friska och har grov bark. Savflöden förekommer där
grenar kapats.

Äldre träd. Träd som poppel och pil åldras snabbt och kan få håligheter viktiga för t.ex. insekter och fågelliv. Grensår som savar gynnar insektslivet.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

28

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

120 Park och trädgård

1213 Övrig park och trädgård

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Ett litet bestånd med ek med stamdiametern 2-4 dm. Ekarna är vidkroniga och växer på gräsmark. Kring vissa av ekarna växer rikligt med buskar av slån, någon
fläder och berberis. Några björkar med diametern 3 dm växer i området.

Ekar som är i medelåldern och som har viss betydelse för biologisk mångfald. Blommande och bärande och buskar gynnar t.ex. insektslivet. Buskarna kan fungera
som gömslen för djurlivet.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

30

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1601 Barrblandskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Området är en äldre och flerskiktad barrskog med rikligt med gamla träd av främst tall med stamdiametern 4-5. Tallarna har grov barkstruktur eller pansarbark.
Även grovbarkig gran med diametern 2-4 förekommer allmänt. Det finns även inslag av äldre asp. I den södra delen av området mot öppen mark förekommer äldre
ekar med stamdiametern 3-6 dm allmänt och flera har vida kronor och grov bark. Död ved förekommer spritt i området och på veden finns kläckhål efter vedlevande
insekter. På flera tallar påträffas den rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med den förekommer ofta flera andra rödlistade arter. På granar finns spår efter
naturvårdsarten Thomsons trägnagare som är en värdeart för död stående gran och grönhjon, rödlistad och värdeart för gran. Skogen är  gles och nyttjas för
rekreation.

Gamla träd av främst tal men även ek och gran. Flerskiktad skog. Flera naturvårdsarter varav två är rödlistade. Förekomst av död ved.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

31

Naturvårdsarter
Tallticka, Grönhjon, Thomsons trägnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1606 Triviallövskog

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Området ligger i en slänt ner mot järnväg som är bevuxen med rikligt med hassel. stammarna har en diameter upp mot 1 dm i de grövsta hässlena. Död ved
förekommer glest. I området fins även ett glest inslag av björk, hägg och sälg.

Förekomst av död ved. Buskarna fungerar som som gömslen och spridningsmiljö.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

<Null>Preliminär bedömning

32

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Flerskiktad tämligen tät skog med lätt kuperad terräng. Flera olika trädslag förekommer t.ex. ek med grov bark och stamdiametern 4-5 dm. Gran 2-4 dm med grov
bark är allmänt förekommande. Enstaka äldre tall med diametern 4 dm. Sälg med diametern 1-3 dm allmänt, asp 4-5 dem med grov bark. I några aspar finns det
bohål. Död ved förekommer spritt i olika nedbrytningsstadier.

Flerskiktad skog med inslag av äldre träd. Förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier och bohål i asp som visar på värden för fågellivet.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

33

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1601 Barrblandskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

En mindre sluttning. Ferskiktad skog i  med gran och tall med stamdiametern 2-3 dm. Träden har grov bark och lite senvuxna. I det undre skiktet växer lövträd som
ek, rönn och sälg. Björk, sälg och asp förekommer spritt och har en diameter på 1-3 dm. Död ved förekommer glest men kläckhål efter vedlevande insekter finns på
den.

Flerskiktad skog med inslag av lite äldre träd och flera olika trädslag. Död ved med kläckhål.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

34

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Mindre dunge med tätt trädskikt i och med det undre skiktet. Grovbarkig ek med stamdiametern 3-5 dm  finns spritt i området. Ekarna är vidkroniga. Äldre tall med
stamdiametern 4-5 dm och grov bark förekommer allmänt.  Undre skiktet består av ek, körsbär, krusbär och  rönn. Björk med stamdiametern 3-4 förekommer  glest.

Tämligen vidkroniga ekar som börjar bli gamla. Grov bark och något senvuxna träd. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. Förekomst av äldre tallar.
Blommande och bärande och buskar gynnar t.ex. insektslivet.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

35

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

120 Park och trädgård

1212 Rekreationsyta med vegetation

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Lekyta vid förskola och angränsande skog mellan gångväg och hus. Gran, tall och asp med stamdiametern 2-4 dm växer i området. Yngre till medelåders träd av
körsbär, lönn och ek växer utanför förskolan samt  rikligt med buskar av berberis, lönn och nypon.

Inslag av lite äldre träd. Buskrikt och flera olika arter av träd och buskar.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

36

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

9010 Västlig taiga

4 Högt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Området är en flerskiktad skog med rikligt med gamla tallar med stamdiametern 4-6 dm som har grov bark eller pansarbark. Även asp med diametern asp 4-5 dm
förekommer allmänt samt yngre asp och i f lera aspar finns bohål. Gran med diametern 2-4 dm och som har grövre bark förekommer allmänt spritt och så även
björk med diametern 2-3 dm. I det undre skiktet växer arter som ek, asp och rönn. Många av tallarna har potential att hysa naturvårdsarter knutna till gamla tallar.
Död ved förekommer glest i olika nedbrytningsstadier och på den finns kläckhål efter vedlevande insekter.

Gamla träd av främst tall. Förekomst av grov asp och bohål. Bohål, kläckhål på ved och död ved i olika nedbrytningsstadier.  Flerskiktad skog. Biotopen bedöms
vara hotad Natura 2000-typ västlig taiga. Klassen är preliminär på grund av att förväntat artvärde inte kan uppfyllas med de arter som återfanns vid inventeringen.
En fördjupad artinventering av t.ex. insekter och svampar skulle kunna ge artvärde som motiverar klass 2 med tanke på biotopkvaliten.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

37

Naturvårdsarter
Tallticka



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Flerskiktad och lätt kuperat skogsområde. Flera olika trädslag förekommer som ek, gran, sälg och asp med stamdiametern 1-4 dm. Trädskiktet är något senvuxet
och fler träd har grov bark. Skogen är välsluten och har ett undre skikt med arter som asp, rönn,  björk och ek.  Död ved förekommer glest i lite olika
nedbrytningsstadier.

Flerskiktad skog med inslag av något äldre träd. Död ved i  olika nedbrytningsstadier. Naturligt föryngrad.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

38

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1603 Tallskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

3 Påtagligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Skogsområde med tall med stamdiametern 4-6 dm rikligt förekommande. De har grov bark eller början pansarbark. Ek med stamdiametern 3-4 dm förekommer
glest spritt och de har grov bark. Asp med diametern 2-3 förekommer allmänt även och även klenare björk med diametern 2-3 dm förekommer glest. I det  undre
skiktet växer t.ex. ek och rönn. På en tall växer den rödlistade (NT) talltickan som är en värdeart för gamla tallar. Flera träd i området har stor potential att hysa
naturvårdsarter knutna till gamla tallar. Bohål finns i tallar.

Skog med gamla träd och trädkontinuitet. Flerskiktad och naturlig skog. Förekomst av en naturvårdsart knuten till biotopen och den är rödlistad. Potential för fler
förekomster av naturvårdsart i och med de gamla tallarna.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

39

Naturvårdsarter
Tallticka



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1603 Tallskog

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Lite område med bevuxet med främst tall. Ligger mellan  mellan hus och cykelväg. Tallarna är  lite senvuxna med grov barkstruktur och har en stamdiameter på 2-5
dm. I området växer även gran, björk, ek och sälg med diametern 2-5 dm.

Inslag av äldre träd av främst tall och ek. Flera olika trädslag.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

40

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1610 Nordlig ädellövskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Området är en ekskog nedanför hällmark. Ekar finns i olik ålder med en stamdiameter på 1-6 dm med en dominerande diameter på 3-5 dm, många har grov
barkstruktur. Kronorna är ganska vida. En stig löper i kanten på området. Buskskikt förekommer glest med arter som lönn, rönn och björk.

Tämligen vidkroniga ekar som börjar bli gamla. Grov bark och något senvuxna träd. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

41

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1213 Övrig park och trädgård

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Objektet är en vidkronig ek med diametern 6 dm. Barken är grov. Eken växer i öppen gräsmark. Grenarna är grova och trädet  knotigt.

Viidkronig ek som börjar bli gammal. Strukturer som grov bark och senvuxenhet. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

42

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1606 Triviallövskog

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Mindre och tätt bevuxet lövskogsområde med flera arter av träd och buskar som rönn, hägg, lönn, björk, ek och asp. Träden har en stamdiameter på 1-4 dm. I
buskskiktet växer skogstry, hassel, hägg och krusbär.

Flerskiktning och flera arter träd och buskar. Gömslen får djurlivet. Några ekar börjar få värden för biologisk mångfald.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

43

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1648 Övrig skog och träd

<Null>

4 Högt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Två gamla ekar i ung lövskog. Ekarna är vidkroniga och knotiga med grov bark. De har en stamdiameter på 10 och 7 dm. I det grövsta trädet finns en stor hålighet
som sannolikt innehåller mulm. Blottad kärnved finns på grenar.

Vidkroniga ekar som är gamla. Värdefulla strukturer med grov bark och blottad kärnved. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. Förekomst av hålighet
med mulm som kan ha stora värden för biologisk mångfald knutet till t.ex. hållevande insekter. Klassen är preliminär på grund av att förväntat artvärdet  inte kan
uppfyllas med de arter som återfanns vid inventeringen. En fördjupad artinventering av t.ex. insekter och svampar skulle kunna ge ett högre artvärde med anledning
av biotopkvaliten.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

44

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

120 Park och trädgård

1213 Övrig park och trädgård

<Null>

2 Visst biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Området består av popplar på gräsmark. Träden har en stamdiameter på  5-7 dm. Barken är grov och träden friska.

Äldre träd. Träd som poppel och åldras snabbt och kan få håligheter viktiga för t.ex. insekter och fågelliv.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

45

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1610 Nordlig ädellövskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

2 Visst artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Området är en ekskog med ekar med skorpbark och en stamdiameter på 3-7 dm. med de grövsta ekarna i norr. Naturlig föryngring med olika åldrar. Det undre
skiktet är bitvis rikligt med arter som asp, hassel, rönn, ek. Även äldre tallar förekommer glest spritt och längst i norr växer en gammal tall med den rödlistade (NT)
talltickan. I en ek finns ett bohål.

Vidkroniga ekar som börjar bli gamla. Grov bark och något senvuxna träd. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. Förekomst av äldre tallar. Förekomst
av rödlistad natruvårdsart. Bohål i träd.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

46

Naturvårdsarter
Tallticka



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1605 Blandskog

<Null>

2 Visst biotopvärde

2 Visst artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Lät slutande mark mellan hus på lite bergig mark. Flerskiktad skog med flera olika trädslag som sälg, gran, ek, lönn och asp. Träden har en stamdiameter på 2-5
dm och grövsta träden är ek och tall. På minst en gran finns spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare som är en värdeart för gran.

Flerskiktad skog med olika trädslag och inslag av äldre träd. Naturvårdsarten granbarkgnagare finns i området på ett träd. Större hackspett aktiv i området.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

47

Naturvårdsarter
Granbarkgnagare



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1610 Nordlig ädellövskog

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Liten ekskog i bergig liten brant. Ekarna har vanligen en  stamdiameter 4-7 dm, men även även klenare träd förekommer. Många av träden har grov bark och är
vidkroniga. Rikligt med buskar förekommer i område med arter som hagtorn, lönn, hägg, och alm. En ask med stamdiametern 5 dm växer i området. Död ved  finns
ganska allmänt i grenverket.

Tämligen vidkroniga ekar som börjar bli gamla. Grov bark och något senvuxna träd. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. Död ved i grenverket
gynnar t.ex. vedlevande insekter.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

48

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1648 Övrig skog och träd

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

2 Visst artvärde

2 Högt

Beskrivning

Objektet är en grov tall med stamdiametern 7 dm. Barken är grov och kläckhål finns på stammen. På trädet växer rödlistade (NT) talltickan och tillsammans med
den förekommer ofta flera andra rödlistade arter.

Gammalt grovt träd med förekomst av rödlistad naturvårdsart. Kläckhål efter vedlevande insekter.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

49

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1648 Övrig skog och träd

<Null>

4 Högt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

2 Högt

Beskrivning

Två grova ekar med en stamdiameter på 6 och 7 dm. I ett av träden finns flera bohål och en stor hålighet högt som troligen innehåller mulm. I området står även en
död ek med diametern 6 dm och på denna fins gnagspår och kläckhål efter vedlevande insekter.

Vidkroniga ekar som är gamla. Värdefulla strukturer med grov bark. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. Förekomst av hålighet med mulm som kan
ha stora värden för biologisk mångfald knutet till t.ex. hållevande insekter. Grov död ved med kläckhål. Klassen är preliminär på grund av att artvärdet inte kan
uppfyllas med de artfynd som återfanns vid inventeringen. En fördjupad artinventering av t.ex. insekter och svampar skulle kunna ge ett högre artvärde med
anledning av biotopkvaliten.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

50

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

160 Skog och träd

1648 Övrig skog och träd

<Null>

3 Påtagligt biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

3 Påtagligt

Beskrivning

Objektet består av två ekar, båda har en stamdiameter på  6 dm, har grov bark, vida kronor och grova grenar.

Tämligen vidkroniga ekar som börjar bli gamla. Grov bark och något senvuxna träd. Äldre ekar är viktiga för den biologiska mångfalden.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

2 NejPreliminär bedömning

51

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

1 Robert Björklind

33 Vattendrag

3303 Öppna diken och uträtade vattendrag

<Null>

2 Viss biotopvärde

1 Obetydligt artvärde

4 Visst

Beskrivning

Norra Råstabäcken som rinner mellan  industrimark och igenväxande gräsmark. Vattendraget är 3-4 m brett med mjuk botten täckt av sediment och lövförna. Starr i
och kaveldun växer delvis rikligt på kanterna och i bäckfåran, videbuskar längs kanterna.

Vattendrag tillför miljön vissa värden.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

1 JaPreliminär bedömning

52

Naturvårdsarter



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

Hanna Nilsson och Petter Andersson

160 Skog och träd

1602 Hällmarkstallskog

Påtagligt biotopvärde

 Högt artvärde

2 Högt naturvärde

Beskrivning

Hällmark med flerskitad tallskog som är mer ljusöppen med öppna berghällar i söder och mer sluten med inslag av tät undervegetation i norr. Många tallar är
gamla. Inslag av ek finns med mycket unga träd i norr och enstaka äldre senvuxna. Äldre gran förekommer också. Allmänt med död ved av tall, främst stående och
relativt nyligen döda tallar, men en del äldre tallågor förekommer. Enbuskar, ljung, gräs, kärleksört och styvmorsviol m.m. växer på de öppna hällmarkerna medan
fältskiktet domineras av blåbär  och liljekonvalj i den mer slutna och rikare delen i norr.

Förekomst av flerskiktad tallskog som är en värdefull miljö för barrskogsmesar. Förekomst av gamla och ljusexponerade tallar och död tallved, förekomst av öppen
örtrik hällmark, senvuxen ek och en mängd naturvårdsarter.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

NejPreliminär bedömning

53

Naturvårdsarter
Tallticka, blomkålssvamp, reliktbock, granbarkgnagare, mindre märgborre, kungsfågel, tofsmes, idegran, styvmorsviol



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

Hanna Nilsson och Petter Andersson

160 Skog och träd

1640 Obestämd ädellövskog

På tagligt biotopvärde

Högt artvärde

2 Högt naturvärde

Beskrivning

Ekdominerad skog med stort inslag av gamla ekar och mycket död ekved, främst stående, men någon enstaka eklåga förekommer. Enstaka äldre tallar, gran och
björk förekommer. Området har troligtvis betats tidigare och är nu stadd i igenväxning, vilket sänker biotopvärdet något. Bitvis förekommer ett stort inslag av unga
lövträd och ett tätt buskskikt. I nordväst växer tätt med buskar av hassel och fältskiktet domineras av liljekonvalj och blåsippa. I resten av objektet finns buskar av
hagtorn, slån, nypon och fältskiktet domineras av gräs och örter. Området är blockrikt.

Förekomst av gamla ekar och tallar och allmänt med död ekved, inslag av blommande buskar, örter samt block samt ett stort antal naturvårdsarter varav fem är
rödlistade.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

NejPreliminär bedömning

54

Naturvårdsarter
Ekticka, oxtungssvamp, svavelticka, skeppsvarvsfluga, reliktbock, duvhök, blåsippa



Bilaga 4. Objektskatalog för NVI

Hanna Nilsson och Petter Andersson

120 Park och trädgård

1213 Övrig park och trädgård

Påtagligt biotopvärde

Högt artvärde

2 Högt naturvärde

Beskrivning

Öppet område runt bebyggelsen med gamla ekar och tallar samt inslag av ung lind och ett mindre inslag av andra lövträd bl.a. apel. Träden står på kortrklippt
gräsmatta till övervägande del även om något område har ett mer naturligt fältskikt med gräs, örter och inslag av block. Buskar av bl.a. slån, hagtorn och syrén
förekommer. Död ved finns i form av blottad död ved på ekarna och döda grenar.

Gamla träd av ek och tall i ljusöppen miljö, inslag av blommande buskar samt ett stort antal naturvårdsarter varav fyra är rödlistade.

Motiv för naturvärdesklassning (NVI)

Objekt GIS ID

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-naturtyp

Biotopvärde

Artvärde

Naturvärdesklass

NejPreliminär bedömning

55

Naturvårdsarter
Ekticka, svavelticka, tallticka, skeppsvarvsfluga, reliktbock, blanksvart trämyra, brun trämyra





	

	

Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon växel: 013-12 25 75 

Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping 

	
	


