Täby kommun, och fastighetsägaren Niam har beställt ett underlag rörande naturvärden
inför en kommande exploatering av området kring Näsby slott i Täby kommun.
Huvudfokus i denna studie har legat på att kartlägga ekosystemtjänsten biologisk
mångfald, genom att inventera områdets naturvärden enligt svensk standard för
naturvärdesinventering. Som komplement har några andra för området relevanta
ekosystemtjänster kartlagts översiktligt.
Området domineras av parkmiljöerna runt Näsby slott men innehåller också en
blandning av små skogsområden, ängsmarker och igenväxningsmarker. I området
identifierades 7 områden med höga naturvärden, 12 med påtagliga värden och 11 med
visst värde. Områdets högsta naturvärden är knutna till gamla träd i slottsparken och
alléer som leder in till parken. Det finns även höga naturvärden i nordvästra delen med
rester av gammal ängsmark där det står gamla värdefulla träd, samt en tallskog med äldre
tallar i öster. Längs området löper en strandremsa med påtagliga naturvärden.
Övriga ekosystemtjänster som kartlagts översiktligt är pollinering, rekreation och
infiltration. När det gäller pollinering har området både potentiella boplatser för
pollinerande insekter och pollen- och nektarresurser för dessa att leva av. Området har
en god infiltrationsförmåga. Dels är det hårdgjort i väldigt liten utsträckning och dels
består östra delen av området av finsand med god infiltrationsförmåga. Infiltration bör
särskilt beaktas i kommande dagvattenarbete. De rekreativa strukturerna i området
består i stora drag av stråk/promenader, målpunkter för sport och upplevelse av
kulturvärden, samt utblickar mot vatten.
I rapporten ingår en bedömning av föreslagen exploatering på områdets identifierade
värden. Planförslaget bedöms väl anpassat efter områdets naturvärden, där de flesta
områden med identifierade naturvärden bevaras. Planerad exploatering är, med vissa
undantag, belägen på redan ianspråktagen mark, eller mark med låga
identifierade värden. Förslagets påverkan på områden med måttliga ekologiska
värden bedöms som låg/medel och bedöms möjlig att kompensera för inom
planområdet. En del ytor som idag fungerar för infiltration kommer att
försvinna. Kompensation för förlorad infiltration kan ske genom skapande av
exempelvis fördröjande miljöer i anslutning till bebyggelse. Ur ett ekologiskt perspektiv
är det då önskvärt att miljöerna utformas för att samtidigt stärka områdets biologiska
och rekreativa värden.
För att utveckla områdets framtida värde för den biologiska mångfalden kan en
skötselplan tas fram som beskriver hur platsens värde ska bevaras och utvecklas. Skötsel
och ersättning av områdets gamla lövträd bör beaktas i en sådan plan. Utbyggnad
innebär också att en del områden med visst naturvärde kommer att ianspråktas. Det
skulle vara gynnsamt för områdets biologiska mångfald att i senare skeden planera för
hur alla dessa värden ersätts/kompenseras för inom området.

Täby kommun, och fastighetsägaren Niam har beställt ett underlag rörande naturvärden
inför en kommande exploatering av området kring Näsby slott i Täby kommun.
Huvudfokus har legat på att kartlägga ekosystemtjänsten biologisk mångfald, genom att
inventera områdets naturvärden enligt svensk standard för naturvärdesinventering. Som
komplement har några andra för projektet relevanta ekosystemtjänster kartlagts
översiktligt. Fältbesök och analys av ekosystemtjänster har genomförts i september 2015.
Syftet med studien är att ge Täby kommun och fastighetsägaren goda förutsättningar för
att kunna exploatera området med liten påverkan på befintliga värden, men också för att
kunna utveckla områdets värden.

Naturvårdsverket definierar ekosystemtjänster som ”ekosystemens direkta och indirekta
bidrag till människors välbefinnande”. Det handlar bland annat om rening av luft och
vatten, produktion av livsmedel och energi och om naturupplevelser som kan påverka
vår hälsa positivt. Det finns ett politiskt mål att ekosystemtjänsters värde ska bli en
självklar del i samhällsplanering och näringslivsutveckling. Ekosystemtjänsterna kan
sägas vara tätortens stödsystem, och är grunden för det ”gröna kapital” som ger
möjlighet till ett långsiktigt stabilt samhälle.

Tjänsterna brukar delas in i ett antal olika kategorier;
Grundläggande för alla ekosystemtjänster är de understödjande tjänsterna som
exempelvis biologisk mångfald. De understödjande ekosystemen levererar inte några
direkta tjänster till samhället utan är istället en förutsättning för att övriga tjänster ska
fungera.
De producerande tjänsterna är nödvändiga för vår möjlighet att överleva genom att de
förser oss med mat, dricksvatten, material och energi.
De reglerande tjänsterna gör miljön motståndskraftig mot oönskade effekter av olika
typer av förändringar, exempelvis översvämningar, luftföroreningar eller skadedjur.
Ekosystemen mildrar effekterna och minskar behovet av kostsamma tekniska lösningar.
De kulturella ekosystemtjänsterna bidrar till ökad hälsa och välbefinnande genom att
naturen ger oss möjlighet till fysisk aktivitet, sinnliga upplevelser, platser för social
interaktion och andlig inspiration. Vistelse i naturen har även en pedagogisk aspekt då
det ger oss en förståelse för ekosystemens betydelse vilket är viktigt för att framtida
generationer ska värdera och vårda vår miljö.
Denna rapport fokuserar främst på den understödjande tjänsten biologisk mångfald,
men också på de reglerande tjänsterna infiltration och pollinering, samt den kulturella

ekosystemtjänsten rekreation. Detta är enbart att se som ett urval, och området
innehåller fler ekosystemtjänster än så.

En större kommuntäckande inventering har genomförts av Ekologigruppen inför Täby
kommuns grönplan som antogs år 2003. I grönplanen beskrivs slottsparken och alléerna
kring Näsby slott hysa ett mycket värdefullt bestånd av äldre ädellövträd. Näsbyviken
med äldre alstrandskog och vassbälten anses hysa ett rikt och varierat fågelliv. Områdets
ädellövskogar beskrivs som en del av ett fungerande större ekologiskt samband i
nordöst-sydvästlig riktning. Områdets naturvärden bedöms vara av allt från lokalt
intresse (sumpskogar, stränder) till regionalt intresse (ädellövmiljöer). Områdets alléer
och parker har av länsstyrelsen Stockholms län pekats ut som särskilt skyddsvärda
trädmiljöer.
I Täby kommuns översiktsplan beskrivs området som en grönyta med höga rekreativa
värden och befintliga nord-sydliga grönstråk. Strandpromenaden intill Näsby slott och
utmed Värtan är ett värdefullt grönstråk. I en förstudie inför utveckling av området kring
Näsby slott (Archus arkitekter 2013) beskrivs de rekreativa värdena i park- och
naturmark inom förstudieområde som mycket höga. Området beskrivs också som ett
kulturhistorisk intressant område. I förstudien till utveckling av området (2013) dras
slutsatsen att hänsyn ska tas till Näsby slott och barockträdgård som är byggnadsminne
och har kulturhistoriska värden(Archus arkitekter 2013). Enligt Riksantikvarieämbetet
och uppgifter i Bebyggelseregistret var Näsby slott tidigare klassat som statligt
byggnadsminne enligt förordning 1988:1229. Efter att slottet övergått i privat ägo är
slottet idag byggnadsminne enligt kulturminneslagen, där myndighets- och
tillsynsansvaret ligger på länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
I förstudien konstateras också att Näsbyviken i sin förlängning norrut, utgör ett område
med översvämningsrisk och är utsatt för en risk för havsnivåhöjning till följd av ett
förändrat klimat (Archus arkitekter 2013). Havsnivåhöjningarnas effekt på områdets
naturvärden bör beaktas i planeringen av området.
Området omfattas idag av en detaljplan som anger militärt ändamål med en stor byggrätt
som sträcker sig över stora delar av området (ända ner till strandlinjen).

Avgränsning av området har gjorts i samråd med beställaren. Naturinventeringen är
gjord enligt SIS-standard SS 199000:2014 i nivå medel. Dock har alla
naturvårdsintressanta områden karterats även om de har bedömts vara mindre än de 0,1
hektar som standarden föreskriver, eftersom detta bedöms vara relevant i denna skala.
Värden för rekreation har kartlagts översiktligt (utifrån terminologin som används i
Ekologigruppens metodik för beskrivning av landskapet/rekreativ struktur) genom
observationer på plats samt genom kartmaterial. Kartläggning av områden för
ekosystemtjänster så som pollenresurser och infiltration har gjorts med hjälp av gjord
naturinventering (pollenresurser) och ortofoton (infiltration). Ekosystemtjänsterna och
då särskilt den kulturella tjänsten rekreation, är bara en ögonblicksbild och kräver vidare
analyser för att fungera som fullständiga underlag för planering.

Undersökningens största osäkerhet är eventuella förekomster av naturvårdsintressanta
växter och insekter. Inventeringen gjordes i slutet av oktober, varför många kärlväxter

fick identifieras enbart på blad eller vinterståndare. Området innehöll också ett stort
antal träd med mulm (värdefullt trämjöl inne i håligheter i stammen) och uppdraget
medgav inte tid för sållning av mulmen. Därför finns det viss osäkerhet kring
förekomster av intressanta kärlväxter och insektsarter knutna till gamla lövträd. Denna
osäkerhet bedöms dock inte påverka bedömningen av områdets naturvärden i någon
större utsträckning. Områdets värden bedöms kunna avgöras av de strukturer som finns
på platsen.
Bedömningen av ekosystemtjänster inom området har i stor utsträckning gjorts baserat
på kartmaterial och spontana iakttagelser vid fältbesök. Det finns därför en viss
osäkerhet i rapportens avgränsning av infiltrationsytor och områden för rekreation.
Fördjupad analys av infiltration och rekreation utförs i separata utredningar inom ramen
för planarbetet (dagvattenutredning och hållbarhets PM).

Näsby slott och omgivande parkområde ligger i södra delen av Täby kommun. Parken
med omgivande åkermark, ängsmark och strandzon är ca 28 hektar stor. Området
fungerar idag som ett verksamhetsområde med konferensanläggning och
idrottsverksamhet. Området utnyttjas till stor del av kringboende för rekreation,
exempelvis för promenader.

Området kring Näsby slott består huvudsakligen av kvarts- och fältspatsrika sedimentära
bergarter med vissa inslag av sura intrusivbergarter som granit, granodiorit med flera.
Området har varit strandzon efter istidens tillbakagång och därför innehåller området
dels post-glaciala leror (västra delen av området) men också med post-glaciala
finsandområden (östra delen av området). Nordvästra delen består mestadels av
gyttjelera med små förekomster av torv. Områdets blandning av jordarter skapar
förutsättningar för en heterogen mix av naturtyper på platsen.

Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturinventering. Inom
ramen för denna standard ska naturvärden för varje område beskrivas och klassas enligt
metodiken i bilaga 3. I bilaga 1 och 2 redovisas respektive områdes naturvärde i detalj. I
bilaga 2 finns också bilder på varje område. Nedan presenteras huvuddragen i funna
värden kategoriserat efter områdets naturtyper. I figur 2 syns att området domineras av
parkmiljöerna runt Näsby slott men innehåller också en småskalig blandning av små
skogsområden, ängsmarker och igenväxningsmarker. Områdenas naturvärden enligt
naturvärdesinventeringen syns i figur 3, och består sammanfattningsvis av 7 områden
med höga värden, 12 med påtagliga värden och 11 med visst värde. Tydligare
definitioner av vad respektive kategori innebär finns i bilaga 3.
Parkmiljöer
Områdets parkmiljöer innehåller höga naturvärden. Alla områden knutna till slottets
parker (område 13, 14, 20, 22, 23 och 30) är klassade som innehållande höga naturvärden
(klass 2). De höga värdena är främst knutna till områdenas ädellövträd. Träden består av
gamla individer av ask, lind, ek och lönn. Många av träden är klassade som skyddsvärda
enligt länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd (Länsstyrelsen Stockholms län,
2015). En stor del av de skyddsvärda träden har håligheter som innehåller mulm
(värdefullt trämjöl inne i håligheter i stammen) och därmed potential att utgöra
livsmiljöer för sällsynta insekter. Gamla träd kan också hysa ovanliga vedsvampar, lavar
och mossor, samt utgöra livsmiljöer för hål-levande fåglar och fladdermöss. Inom
område 20 hittades ädellav (Megalaria grossa) och gulvit blekspik (Sclerophora pallida) på en
gammal ask. Båda dessa lavar är rödlistade och indikerar lång kontinuitet av gamla träd.
Gulvit blekspik hittades också på träd i allén i område 23 och parken i område 13.
Signalarten guldlocksmossa (Homalothecium sericeum) hittades inom område 13. Den gamla
äppelodlingen (område 22) med ett stort antal träd med håligheter och mulm är ett
vackert och ovanligt inslag i landskapet. Området har stor potential att rymma ovanliga
insekter och svamparter. Alla parkmiljöerna runt slottet är högst skydds- och
bevaransvärda och bör sparas i sin helhet.
Område 16, 17, 18 är parkmiljöer med brynartade miljöer eller blommande träd. Dessa
bedöms innehålla ett visst naturvärde (klass 4).

Boreal skog
Boreala skogar är ett samlingsnamn för skogar som finns i en region med en växtsäsong
på mindre än 100 dagar och en medeltemperatur på över 10° C i juli månad. Den kan
bestå av skog av olika trädslagsblandningar som ofta innehåller barrträdsarter. Områdets
boreala skogar består av relativt unga skogar längs med strandlinjen längs Näsbyviken
(område 2, 7 och 11) och en tallskog i öster (område 28). Område nr 2 är en
lövsumpskog som domineras av klibbal (Alnus glutinosa), där träden i de södra delarna är
unga och i de norra delarna äldre, grövre. Området har ett visst naturvärde (klass 4) i
egenskap av de större alarna i den norra delen. Större, äldre träd har potential som
levnadsmiljö för ovanliga arter av svampar och skalbaggar och har därmed ett värde.
Strandskogarna i område 7 och 11 är områden med blandskog, där sälg och olika
videarter utgör dominerande trädslag. Områdena bedöms ha ett visst naturvärde (klass 3)
till följd av att typen av skog är relativt ovanlig sett ur ett landskapsperspektiv. Sälg och
videarter fungerar bland annat som viktiga pollenkällor för humlor och andra
pollinerande insekter under tidig vår.

Längs i öster ligger en tallskog (område 28) med högt naturvärde (klass 2). Området
innehåller en blandning av äldre och yngre tallar och har ett mellanskikt av unga ekar. I
området hittades signalarten tallticka (Phellinus pini, rödlistad NT) på de äldre tallarna.
Områdets värden kan ytterligare höjas om andelen död ved ökar.

Ädellövskog
Förutom ädelövmiljöerna runt slottet (som enligt SIS-standarden klassas som parkmiljö)
finns det tre områden som bedöms som ädellövskog. Det största sammanhängande
området är nr 24, som är en ädellövskog med större askar (Fraxinus excelsior), ekar
(Quercus robur) och klibbalar (Alnus glutinosa) och ett fältskikt som närmast kan beskrivas
vara av högörtstyp, dvs högväxta blomväxter och gräs. Området är smalt, och gränsen
mellan lövskogsområde och strandområde (nummer 12) är delvis flytande. Områdets
bedöms ha ett påtagligt naturvärde (klass 3) främst till följd av trädens höga ålder och
deras potential att hysa naturvårdsarter1.
Område 10 och område 21 är båda små ädellövdungar, där område 21, som är en
gammal åkerholme med ask och blommande bryn, bedöms ha påtagligt naturvärde.

Ängs- och betesmark, samt igenväxningmark
Område 19, 27 och 29 är alla trädbärande ängsmarker. Område 19 kan närmast
beskrivas som ett skogsbryn med en liten fläck ängsmark. Området har planterade
körsbärsträd i norra delen. Den bedöms ha ett visst naturvärde tack vare förekomst av
blommande växter som gärna återfinns i brynmiljöer. Område 27 och 29 är åkerholmar,
där 29 består till största delen av torräng med inslag av berghällar, och 27 som har fler
träd men med ett fältskikt av växtarter som hör hemma i hällmarkstorräng.
Stora delar av nordvästra hörnet av området bedöms vara igenväxningsmarker. På gamla
häradskartor syns att området närmast stranden och förlängningen upp mot vägen i
1900-talets början klassificerades som hårdvallsäng (äng som gav rikligt med näringsrikt
hö). Området är idag under igenväxning men vissa naturvärden kvarstår i delar av
området, och i vissa delar har nya naturvärden av igenväxningkaraktär vuxit fram. Högst
värde finns idag i område 4 (naturvärde klass 2). Området rymmer en del äldre träd, tall,
en kjolgran (fritt stående gran med nedhängande grenar), och enar. På tallarna hittades
tallticka (Phellinus alni) men också spår efter den sällsynta skalbaggen reliktbock
(Nothorhina muricata). Område 1 och 9 är bryn med blommande buskar och blandade
lövträd, och har sina värden främst knutna till pollenresurser för insekter och
levnadsmiljöer för fåglar. Område 5 är en friskäng som är starkt påverkad av schaktning
och tippning, men där det finns ett förmodat rävgryt och enstaka fläckar av
hällmarkstorräng. Område 1, 5 och 9 bedöms alla ha visst naturvärde (klass 4).
Område 3 är en fuktig högörtsäng med vass, ängstistel och rosendunört. Området
bedöms tidigare ha varit strandäng, vilket bland annat syns genom förekomsten av
många tuvor av tuvstarr som håller på att trängas ut av högörtsvegetationen. Denna
utveckling är en effekt av utebliven skötsel av området.
Alla igenväxningsmarker i nordvästra delen av området skulle kunna utvecklas genom
rätt skötsel. Områdets historia som äng ger goda förutsättningar för att få tillbaka en del
av de ängsstrukturer och arter som tidigare har funnits på platsen. Dessutom skulle
förändrad skötsel och restaurering av markerna kunna lyfta fram de biologiska värden
som finns inom området redan idag, med de gamla träden i södra delen av område 4
som ett kärnområde för platsens framtida biologiska mångfald.
Nere i sydöstra hörnet, runt den gamla skjutbanan, finns det en vall med slyskog. I delar
av det orådet finns dock några större träd, och en rik brynflora med nyponbuskar och
slån. Området bedöms ha visst naturvärde (klass 4) och skulle med rätt utveckling kunna
förstärka de värden som finns i den bara marken på skjutbanan (område 26).
Infrastruktur och bebyggd mark
Skjutbanan i område 26 bedöms ha ett påtagligt värde (klass 3). Områdets naturvärden är
kopplade till förekomsten av bar, sandig jord. Denna typ av marker är viktiga som
boplatser för solitära (ensamlevande) bin och steklar. Sluttande, bar mark som vetter
mot söder är ovanligt i landskapet och det är viktigt att dessa strukturer bevaras,
tillsammans med närliggande blomrika marker. I område 26 fanns bohålor av någon typ
av jordlevande insekt. Vilken kunde inte avgöras vid fältbesök, men det indikerar att
skjutbanan, med sin nuvarande utformning, används som boplats för insekter.
Område 15 är en oxelallé som går längs med vägen norr om området. Allén är
biotopskyddad enligt det generella biotopskyddet i Miljöbalken 7 kapitel 11§.
Limnisk strand och vattendrag
Det finns ett smalt, långsträckt strandområde (nummer 12) som sträcker sig längs med
Näsbyviken. Området är av högörtstyp med bland annat vass, älggräs, och besksöta.
Inga naturvårdsarter hittades men området bedöms ha en hög grad av naturlighet och
har därmed ett påtagligt naturvärde (klass 3). I vassbältet i område nummer 6 hittades
vid besök inga naturvårdsarter, men i artportalen finns ett antal vasslevande fågelarter

rapporterade. Bland annat sävsparv (Emberiza schoeniclus) rödlistad som sårbar - VU),
busksångare (Acrocephalus dumetorum, nära hotad - NT) sävsångare (Acrocephalus
schoenobaenus, Ekologigruppens naturvårdsart) och kärrsångare (Acrocephalus palustris,
Ekologigruppens naturvårdsart). Alla indikerar mosaikartade våtmarksområden med vass
och videarter. Området klassas därför som område med påtagligt naturvärde (klass 3).
Området bedöms också ha potential att fungera som lekområde för gädda eller annan
fisk, varför inventeringar av vattenmiljö bör utföras om området berörs av kommande
exploateringar.
I nordvästra delen av området löper också ett dike (område 8). Diket är orensat och
innehåller vattenvegetation som kaveldun, svärdsiris och andmat. Området har visst mått
av naturlighet och klassas därför som ett område med visst naturvärde (klass 4). I
området har salamandrar eftersökts vid två tillfällen nattetid, den 1 juni 2016 och den 7
juni 2016. Den metod som användes var den standardiserade ficklampsmetoden
(Naturvårdsverket 2005) som går ut på att eftersök av salamander görs med hjälp av
ficklampa i 30 sekunder var femte meter. Inga salamandrar eller grod-/paddyngel
observerades vid något av tillfällena.

Området kring Näsby slott ligger relativt isolerat sett ur ett landskapsperspektiv.
Området ligger inte inom någon av Stockholms gröna kilar och det ligger en liten bit
ifrån andra områden med höga naturvärden. Området domineras av lövträd, och
närmaste större sammanhängande lövträdsområde ligger mer än en kilometer österut.
Västerut, över Näsbyviken finns barr-blandskog, men inga ädellövskogsområden.
Norrut, in mot Täby centrum, finns en smal kil med ädellövträd i form av en allé. Det
finns alltså skogliga samband västerut, men ädellövssambanden får anses vara relativt
svaga. Det skogliga sambandet kan stärkas genom att delar av området längst in i viken,
som idag fungerar som båtuppställningsplats, omvandlas till naturmark med skoglig
inriktning, särskilt med en utveckling mot ädellövskog. Då skulle en barriär mot det
västliga skogssambandet kunna tas bort. Bristen på starka ädellövssamband runt området
gör att gör att värden kopplade till ädellövskogar inom området bör bevaras och
utvecklas för framtiden.

Förutom biologisk mångfald, som kartlagts ovan genom utförd naturinventering, har
även några andra utvalda ekosystemtjänster kartlagts i området. Kartläggningen av dessa
är ytterst översiktlig. Vidare studier om områdets övriga ekosystemtjänster bör
genomföras i en fördjupad studie.

Kartläggning av ekosystemtjänsten ”Pollinering” visar att området har både potentiella
boplatser för pollinerande insekter och pollen- och nektarresurser för dessa att leva av
(figur 4). Pollenresurserna består av blommande buskar (brynmiljöer inom området), sälg
och vide-arter (Salix spp) och äppelblommor (områdets äppelodling). I västra delen av
området dominerar Salix-arter till stor del pollenresurserna. Dessa arters pollen är
oerhört viktigt för övervintrande humlor, bin, fjärilar och andra insekter. Dess pollen är
en av de tidigaste födoresurserna på året och kan vara avgörande för överlevnad av arter
som vaknar till tidigt på våren. Inom området finns också områden med potentiella
boplatser för marklevande pollinerare som till exempel vissa solitära bin. Dessa boplatser
är knutna till bar, sandig mark, som finns på ett antal platser i området.

Området är idag relativt välförsett med pollenresurser. Vid en eventuell exploatering bör
dessa områden, tillsammans med boplatser för pollinerare särskilt beaktas. Helst bör
områden fredas, men om dessa områden ianspråktas bör nya områden med boplatser
och/eller pollenresurser skapas i anslutning till området. Särskilt viktigt är det att beakta
de potentiella boplatserna, eftersom sandiga områden med bar mark är ovanliga i
landskapet.

De rekreativa värdena i området är i kommunens grönplan utpekade som mycket höga.
Områdets rekreativa struktur består i stora drag av stråk/promenader, målpunkter för
sport och upplevelse av kulturvärden, samt utblickar mot vatten (fig 5). Strukturerna i
figur 5 är en översiktlig beskrivning av inom vilka områden dessa värden kan hittas.
Under fältbesök konstaterades att området används i stor utsträckning för promenader
och hundrastning. Området genomkorsas av både formella och informella stråk.
Områdets målpunkter består av fotbollsplaner (upptar en stor del av den öppna ytan i
väster), parkmiljöerna runt slottet (till viss del även själva slottet), båtklubbar och
bryggor längs vattnet. Parkmiljöerna kring vattnet och bryggor är de målpunkter som
känns mest tillgängliga för allmänheten. Slottet med dess franska park känns något mer
avgränsad/privat i sin utformning.

Inför en eventuell exploatering bör särskilt allmänhetens tillträde till området beaktas.
Idrottsytor är ofta möjliga att flytta runt på olika platser, men kvalitéer som gör en plats
intressant att uppehålla sig i är svårare att flytta på. Särskilt gäller det parkområdena och
promenadstråken längs kustlinjen. Områdets koppling västerut och norrut bör särskilt
beaktas i kommande arbete.

Området är idag hårdgjort i väldigt liten utsträckning (figur 6). Östra delen av området
består enligt jordartskartor av finsand och har därmed god infiltrationsförmåga, men
därmed också en snabb tillrinning till grundvattnet. Detta bör särskilt beaktas i
kommande arbete. En dagvattenutredning har genomförts inom ramen för
detaljplanearbetet.

En bedömning av konsekvenser från exploatering är gjord utifrån planförslag daterat
2016-06-02 (figur 8). Planförslaget bedöms i stort vara väl anpassat efter områdets
naturvärden, där de flesta områden med identifierade naturvärden bevaras. I förslaget
kommer främst ytor som idag redan är ianspråktagna eller saknar höga naturvärden att
exploateras. I stort undviker förslaget att exploatera de mest värdefulla träd- och
parkmiljöerna i området. Största påverkan kommer förslaget ha på naturvärden uppe i
nordvästra hörnet av området.
Identifierad påverkan:
▪ I nordväst planeras bebyggelse inom del av område fyra (högt naturvärde). En
exploatering i och omkring det området tar bort de sista tydliga spåren av den tidigare
ängsmarken. Bebyggelsen är dock placerad så att områdets äldsta träd (en större gran
och en tall med förekomst av de rödlistade arterna reliktbock och tallticka) kan
bevaras. Mark av ängskaraktär som tas bort kan återskapas i närområdet, vilket också
föreslås i planförslaget.
▪ En stig planeras att dras genom ett vassområde och ett område med
strandskogar där rödlistade fågelarter är observerade. Markerna är blöta/fuktiga,
vilket kommer att kräva att stigar anläggs på spänger eller på upphöjda stigar som kan
kräva utfyllnad. En smal spång som anpassas efter befintlig vegetation bedöms ha en
liten påverkan på värdena i området. Det förutsätter dock att anläggande av stigen
genomförs så att minsta möjliga ingrepp i markerna krävs. Anläggande av stig kan
kräva strandskyddsdispens (om det inte hanteras i detaljplan) och anmälan om
vattenverksamhet.

▪ Viss utbyggnad planeras i äppellunden (område 22) med högt värde. Den
planerade bebyggelsen är dock placerad så att endast ett fåtal av äppelträden på platsen
påverkas.
▪ Områdets våtmarker skulle kunna innehålla groddjur och områdets trädmiljöer
fladdermöss. Båda artgrupperna omfattas av artskyddsförordningen. Olika arter har
olika starkt skydd och för vissa arter får inte heller artens livsmiljöer och möjlighet till
fortlevnad skadas. Enligt lag måste dispens sökas hos länsstyrelsen vid påverkan av
dessa arter och deras livsmiljöer. För att kunna söka dispens måste vissa villkor
uppfyllas, t ex att annan lämplig lösning saknas, eller att projektet har ett allt
överskuggande samhällsintresse. Detaljplan innebär enligt Naturvårdsverkets riktlinjer
normalt inte ett sådant intresse. Ett särskilt PM som berör artskyddsförordningsarter
har upprättats av Ekologigruppen (Ekologigruppen 2017). Diket i norra delen (del
av område 8) av planområdet kommer att påverkas av exploateringen men inga
förekomster av salamandrar eller grod-/paddyngel har påträffats i detta
område. Det skulle dock vara gynnsamt för områdets biologiska mångfald om nya
våtmarksområden skapas inom planområdet, som en kompensation för de som
försvinner.
▪ Sumpskogen i område 2 kommer att påverkas av planerad väg. Påverkan innebär
att några alar i områdets mest norra del behöver fällas. Förlusterna bedöms möjliga att
kompensera för genom nyskapande av fuktiga miljöer. Det kan exempelvis
kombineras med dagvattenlösningar.
▪ En del områden med visst naturvärde (klass fyra) kommer att ianspråktas. Till
exempel planeras brynmiljöer (område 1, 5, 9, 16, 21) ianspråktas. Detta medför en
påverkan på ekosystemtjänsten pollinering och livsmiljöer för främst fåglar. Påverkan
bedöms som liten relativt platsens kvarvarande naturvärden men det skulle vara
gynnsamt för områdets biologiska mångfald att i senare skeden planera för hur värden
som går förlorade ersätts/kompenseras för inom området.
▪ Planen innebär att en del mark hårdgörs. Kompensation för förlorad infiltration
kan ske genom skapande av exempelvis fördröjande miljöer i anslutning till
bebyggelse. Ur ett ekologiskt perspektiv är det då önskvärt att miljöerna, t.ex i form av
dagvattendammar och översilningsytor, samt gröna tak och väggar, utformas för att
samtidigt stärka områdets biologiska och rekreativa värden. Detta kan till exempel ske
genom att gestalta dammar och våtmarker för groddjur, insekter och fåglar,
tillhandahålla boplatser för pollinerande insekter genom sandytor och död ved, eller
genom nyskapande av ädellövskogsmiljöer.
Utvecklingsförslag
Området hyser många intressanta och värdefulla naturvärden. En exploatering av
området kommer att ha viss inverkan på värdena, men kan också innebära en möjlighet
för att utveckla andra kvalitéer. Områdets högsta värden är knutna till lövträd och till
tallskogar och det är dessa naturtyper som bör förstärkas i området. Ett förslag för att
förstärka värden är att knyta en skötselplan till detaljplanen. Skötselplanen kan ange vilka
värden som ska finnas i området och hur man ska arbeta med skötsel för att nå dem.
Exempel på idéer för bevarande/stärkande av värden som skulle kunna ingå i en
skötselplan är:
▪ Värdefulla trädsolitärer, alléträd och äppellund sparas och ett säkerhetsavstånd från
kronans yttersta gräns bör tas till bebyggelse. Nya lövträdsmiljöer för framtiden kan
skapas genom alléplanteringar längs nya vägar. Planera för fortlevnad av äppellunden
genom nyplantering av äppelträd.
▪ Anlägg ädellövskog innanför strandzonen och bevara strandskogen i ett ungt stadium
för att bevara buskmarkerna. Fortsätt eventuellt denna plantering västerut på delar av
båtuppställningsplatsen för att minimera barriäreffekter av hamnen.

▪ Undersöka möjligheten att utveckla tallskogens värden genom mer naturvärdesinriktad
skötsel och tillskapande av nya områden med tallskog. Ny tallskog (pinus sylvestris)
skulle kunna anläggas i anslutning till befintlig för att få ett bredare stråk av tallskog.
▪ Död ved är en bristvara i området idag. Det är en värdefull ekologisk resurs och
livsmiljö för många skyddsvärda arter. Nedtagna större trädstammar (främst ek och
tall) bör i möjligaste mån tas om hand och lämnas kvar i närområdet som ”faunadepåer” och inte forslas bort. Stammarna bör placeras i en likande miljö de togs bort
från (lövträd i lövmiljöer och barrträd i barrmiljö). I området kan död ved från
slottsområdet placeras utanför detsamma om det inte anses lämpligt att lägga död ved i
slottsparkerna.
▪ Restaurera resterna av ängsmarken och införliva dessa i kommande bebyggelse.
▪ Anlägg blommande marker, gärna ängsmarker för att förstärka typer av tillgängligt
pollen i området. Vid ny bebyggelse kan till exempel plantering av blommande buskar
och träd göras, företrädesvis av svenska arter som hagtorn, hassel, rönn, nypon,
körsbär, olvon, hägg, fläder och slån
▪ För in nya vattenmiljöer, exempelvis genom att meandra befintligt dike eller genom att
anlägga nya dammar. Kombinera dessa med dagvattenhantering för den tillkommande
bebyggelsen i området.
▪ Växtval vid plantering av träd inom området kan gärna ansluta till områdets naturliga
vegetation, som lind, ek och lönn. Ask och även alm skulle också behöva nyplanteras i
området för att det skall finnas nya stora träd i framtiden, men med tanke på trädens
sjukdomsbild kan det vara svårt.
▪ Gröna tak och väggar på tillkommande bebyggelse kan bidra till att ersätta viss typ av
grönyta som går förlorad. På så sätt kan förutsättningar för nya ekosystemtjänster i
området skapas.
▪ Mark för odling kan erbjuda blomning och miljöer för pollinerande insekter.
Hänsyn bör tas så att sällsynta och rödlistade arter kan bevaras även i framtiden, t.ex.
fåglarna stare och gröngöling, vedsvampen apelticka, samt områdets kulturanpassade
växter. Detta görs främst genom att bevara arternas livsmiljöer och värdefulla strukturer,
men också genom naturanpassad skötsel, med särskilt fokus på ädla lövträd, brynmiljöer
och artrika gräsmarker. Det är också viktigt att bevara och sköta yngre ädla lövträd för
framtiden.

I området har 46 naturvårdsarter påträffats. Med naturvårdsarter avses fridlysta arter,
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter. Naturvårdsarter innefattar även de
arter som i Artskyddsförordningen förtecknats med n, N eller B. Nedan listas dessa
naturvårdsarter och vilket typ av art det är.

I området förekommer inga arter som är upptagna i Artskyddsförordningen förtecknade
som n eller N. Däremot förekommer fem fågelarter som är förtecknas med B (tabell 1).
Det är arter som ur ett europeiskt perspektiv särskilt skyddsvärda arter. Av arterna funna
är det främst populationen av spillkråka som kan komma att påverkas av kommande
exploatering. Den kan i vissa fall häcka i gamla tallar eller lövträd och skulle kunna häcka
i området.
Arter som i Artskyddsförordningen förtecknats med n, N eller B med förekomst i
området N: Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns
upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. n: Arten kräver noggrant skydd enligt en
nationell svensk bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande. Arten finns inte
upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. B: Arten finns upptagen i bilaga 1 till
fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.
Tabell 1.

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Förekomst

Beteckning

Källa

Fåglar

Spillkråka

Rastande

B

Artdatabanken

Fåglar

Havsörn

Förbiflygande

B

Artdatabanken

Fåglar

Duvhök

Födosökande

B

Artdatabanken

Fåglar

Sterna hirundo

Fisktärna

Häcktid, lämplig biotop

B

Artdatabanken

Fåglar

Branta leucopsis

Vitkindad gås

Stationär, ungar

B

Artdatabanken

7 rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom områdets landmiljöer (se tabell X
och karta figur X). Ytterligare 9 rödlistade fåglar finns noterade i Artportalen som
förekommande inom området.
Rödlistade och indikatorarter med förekomst inom området.. Rödlistkategorier:
NT - Nära hotad, VU - Sårbar, Strakt hotad - EN, CR -Akut hotad,
Tabell 2.

Artgrupp

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Förekomst

Rödlistkategori

Källa

Fåglar

Larcus fuscus

Silltrut

Par i lämplig
häckbiotop

NT

Artdatabanken

Fåglar

Haliaeetus albicilla

Havsörn

Förbiflygande

NT

Artdatabanken

Fåglar

Emberiza schoeniclus

Sävsparv

Spel/sång, rastande

VU

Artdatabanken

Fåglar

Dryocopus martius

Spillkråka

Rastande

NT

Artdatabanken

Fåglar

Delichon urbicum

Hussvala

Födosökande

VU

Artdatabanken

Fåglar

Accipiter gentilis

Duvhök

Födosökande

NT

Artdatabanken

Busksångare

Spel/sång

NT

Artdatabanken

Fåglar

Acrocephalus
dumetorum

Fåglar

Gröngöling

Picus viridis

Lockläte

NT

Artdatabanken

Fåglar

Saxicola rubetra

Buskskvätta

Födosökande

NT

Artdatabanken

Lavar

20

EN

Ekologigruppen

Lavar

13, 20

VU

Ekologigruppen

Insekter

Spår av i område 4

NT

Ekologigruppen

Kärlväxter

Fraxinus excelsior

Ask

Allmänt spridd

EN

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ulmus glabra

Skogsalm

9,16,20

CR

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ulmus minor

Lundalm

30

CR

Ekologigruppen

Storsvampar

Phellopilus pini

Tallticka

4, 28

NT

Ekologigruppen

Fågelarterna utgörs av fåglar som främst har rapporterats utnyttjar området för födosök.
Huruvida de häckar eller inte är mer osäkert utifrån observationerna.
Resterande arter utgörs av insekts-, växt- och svamparter som är knutna till partier med
äldre talldominerad skog eller ädellövträdsmiljöer med lång skoglig kontinuitet.
Därutöver hittades skogsalm, lundalm och ask. Trädslag som alla minskar i landskapet på
grund av trädpatogener.

Utöver rödlistade och arter upptagna i Artskyddsförordningen hittades 26 signalarter
och indikatorarter inom området. 5 arter med högt indikatorvärde, samt 21 arter med
visst indikatorvärde. Arter med högt eller mycket högt indikatorvärde räknas enligt
Ekologigruppens naturvärdesbedömningsmetodik som skyddsvärda. Samtliga
indikatorarter listas i tabell 3 nedan.
Typiska arter, signal och indikatorarter. T= Typisk art, S = Signalart för
skyddsvärd skog enligt skogsstyrelsen Ä = Indikatorart för skyddsvärd äng/betesmark enligt
Jordbruksverket. E ekologigruppens indikatorart. Indikatorvärde enligt ekologigruppen 1=
visst, 2= högt 3 =mycket högt
Tabell 3.

Artgrupp

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Förekomst

Indikator-värde

Källa

Fåglar

Stationär/spel/sång

E, 2

Artdatabanken

Fåglar

Spel/sång

2

Artdatabanken

Fåglar

Rastande

2

Artdatabanken

Fåglar

Spel/sång

E, 2

Artdatabanken

Fåglar

Spel/sång

E,1

Artdatabanken

Fåglar

Spel/sång

E,1

Artdatabanken

Fåglar

Bo/ägg

T, E, 1

Artdatabanken

Fåglar

Spel/sång

E,1

Artdatabanken

Fåglar

Stationär

E, 1

Artdatabanken

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Kärlväxter
Kärlväxter

Ekologigruppen
Ekologigruppen
Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Kärlväxter

Kärlväxter

Kärlväxter

Ekologigruppen

Ekologigruppen

Ekologigruppen

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Kärlväxter

Ekologigruppen

Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser och
litteratur:
▪ Artportalen – fynd i område mellan 1980-2015
▪ Databasen TUVA - inga förekomster i området

%LODJDObjekt: 1

Areal
Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Lövskogsbryn med ung ek, hägg, någon större lönn, fläder och rönn.

Motiv till naturvärdesbedömning:

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Objekt: 2

Areal
Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Strandskog

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Området består av en strandlövskog där det i området närmast vägen finns större
klibbalar (största större än 80 cm i diameter). Södra delen består av områden med
ung strandskog.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Objekt: 3

Areal
Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

Igenväxningsmark vid stränder

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Igenväxande tidigare strandäng med förekomst av gamla tuvor av tuvstarr.
Området domineras idag av högörtsarter som vass, åkertistel, älggräs, besksöta. I
delar av området har jättegröe spridit sig kraftigt.

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Tuvstarr - Carex cespitosa (Ekologigruppens naturvårdsart)

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Objekt: 4

Areal
Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Gammal betesmark på igenväxning. I området står en kjolgran, gamla tallar med
tallticka och reliktbock och enar. Området är dock starkt påverkat av schaktning
och tippning av jordmassor. Värdena är knutna till trädstrukturerna i området.

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Tallticka - Phellinus pini (NT), Reliktbock - Nothorhina muricata (NT)

Övriga naturvårdsarter:
Tallticka - Phellinus pini (typisk art, signalart skog)
Reliktbock - Nothorhina muricata (typisk art, signalart skog)
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Objekt: 5

Areal
Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Friskmarksäng. Gammal betesmark men starkt påverkad av tippat material och
schaktning. I nordvästra delen finns det en del torrmarksinslag. Fältskiktet
domineras av knylhavre och kvickrot, I området finns ett förmodat rävgryt.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Mandelblomma - Saxifraga granulata (typisk art, ängs- och betesmarksindikator)
Vit fetknopp - Sedum album (typisk art, Ekologigruppens naturvårdsart)
Ask - Fraxinus excelsior
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Objekt: 6

Areal
Naturtypsgrupp

Limnisk strand

Naturtyp

va

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Vassbälte i Näsby vik. Området har ett stort fågelliv inrapporterat i Artportalen. I
området har bland annat sävsparv, sävsångare, kärrsångare, busksångare och
rörsångare rapporterats in. Områdets värde för fisk har inte undersökts men bör
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tittas närmare på om områdets riskerar att påverkas.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 7

Areal
Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Strandskog

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Strandskog med en blandning av lövträdsarter. Förekomster av sälg, klibbal, björk,
hägg, knäckepil, ask och ek. Området är sumpigt och ett vattendrag går igenom
området. Grova sälgar med tecken på myskbocksförekomst.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 8

Areal
Naturtypsgrupp

Vattendrag

Naturtyp

Öppna diken och uträtade vattendrag

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
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dike/uträtat vattendrag som leder ut i vassvik. näringsrik vegetation, bredkaveldun,
älggräs, svärdslilja, starr andmat och gräsbevuxen.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 9

Areal
Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Brynmiljö med en blandning av buskar och träd. Förekomst av bland annat
nyponrosor, alm, fågelbär, korgvide, hägg, fågelbär, fläder, hassel, skogslönn och
rönn
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Skogsalm - Ulmus glabra (VU), Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Skogsalm - Ulmus glabra
Ask - Fraxinus excelsior
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Objekt: 10

Areal
Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Ädellövskog

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Lövträdsdunge i anknytning till strandskog. Består av en klibbal, en ek, och en ask.

Känslighet:
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Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 11

Areal
Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Strandskog

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Igenväxande strandområde dominerat av knäckepil. Fältskikt med bland annat vass
och svärdslilja.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 12

Areal
Naturtypsgrupp

Limnisk strand

Naturtyp

Moränstränder

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Strandmiljö i form av högörtsäng med fältskikt av vass, älggräs, knölsyska, besksöta
och besksöta. Strandremsan sträcker sig längs med slottsparken och begränsas av
den klippta gräsytan i öster.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 13

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Slottspark i Engelsk stil med flertal gamla grova ädellövträd. Områdets värden är
knutna till träden i området. Områdets långa trädkontinuitet bekräftas av fynd av
signalarterna guldlocksmossa och gulvit blekspik.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU), Gulvit blekspik - Sclerophora pallida ()

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
Getapel - Rhamnus cathartica (Ekologigruppens naturvårdsart)
Guldlockmossa - Homalothecium sericeum (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Gulvit blekspik - Sclerophora pallida (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Objekt: 14

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skydsstatus

Ingen
Allé (minst 5 träd)

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Gammal ädellövalle med ask, lind, lönn.

Känslighet:
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Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Kyrkogårdslav - Pleurosticta acetabulum (Ekologigruppens naturvårdsart,
naturvärdesindikator)
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Objekt: 15

Areal
Naturtypsgrupp

Infrastruktur och bebyggd mark

Naturtyp

Vägkantsvegetation

Skydsstatus

Ingen
Allé (minst 5 träd)

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
En oxelallé längs med väg.

Känslighet:

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 16

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Tomtmark

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Område i anknytning till tomtmark med en mindre brynmiljö med alm, ask, några
större lönnar, en gammal apel, nyponbuskar och syrénbuskar.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Skogsalm - Ulmus glabra (VU), Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Skogsalm - Ulmus glabra
Ask - Fraxinus excelsior
Getapel - Rhamnus cathartica (Ekologigruppens naturvårdsart)
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Objekt: 17

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Liten brynmiljö med fläder och syren i anknytning till en apellund med några äldre,
ihåliga apel.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 18

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Körsbärslund med fågelbär.

Känslighet:
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Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 19

Areal
Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Hävdbetingat skogsbryn

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
En tidigare åkerholme med inslag av hällmarkstorräng. Trädskikt av skogslönn. I
norra delen finns en körsbärslund planterad.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
Spetshagtorn - Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (Ekologigruppens
naturvårdsart)

Objekt: 20
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Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skydsstatus

Ingen
Allé (minst 5 träd)

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass
Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Objekt:
20
Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Areal

Slottsträdgård med trädgårdar och ett flertal allér av olika ädelövträd. Området är
Naturtypsgrupp
Park och trädgård
företrädesvis
parkmiljö med uppvuxna
träd och gräsmattor. I områdets nordöstra
kant
finns en rad med gamla askar
(med många håltråd) I området hittades bland
Naturtyp
Park
annat krollilja och lundsnäckor.
Skydsstatus

Ingen
Allé (minst 5 träd)

Motiv till naturvärdesbedömning:
Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt biotopvärde.
Kvalitetsklass
Känslighet:

EjKontinuitet
bedömd

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Helhetsområde
Rödlistade
arter:

Inget

Ask - Fraxinus excelsior (VU), Skogsalm - Ulmus glabra (VU), Ädellav - Megalaria
grossa (VU), Gulvit blekspik - Sclerophora pallida ()

Beskrivning:

Slottsträdgård med trädgårdar och ett flertal allér av olika ädelövträd. Området är
företrädesvis parkmiljö med uppvuxna träd och gräsmattor. I områdets nordöstra
kant finns en rad med gamla askar (med många håltråd) I området hittades bland
annat krollilja och lundsnäckor.

Övriga naturvårdsarter:

Motiv till naturvärdesbedömning:
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kant finns en rad med gamla askar (med många håltråd) I området hittades bland
annat krollilja och lundsnäckor.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt biotopvärde.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU), Skogsalm - Ulmus glabra (VU), Ädellav - Megalaria
grossa (VU), Gulvit blekspik - Sclerophora pallida ()

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
Skogsalm - Ulmus glabra
Getapel - Rhamnus cathartica (Ekologigruppens naturvårdsart)
Allémossa - Leucodon sciuroides (naturvärdesindikator)
Kyrkogårdslav - Pleurosticta acetabulum (Ekologigruppens naturvårdsart,
naturvärdesindikator)
Nässelklocka - Campanula trachelium (Ekologigruppens naturvårdsart)
Ädellav - Megalaria grossa (typisk art, signalart skog)
Gulvit blekspik - Sclerophora pallida (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
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Objekt: 21

Areal
Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Ädellövskog

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Åkerholme på igenväxning. Förekomst av fågelbär, två större askar (ca 75-80 cm
diameter) och brynvegetation (sälg, fläder, nypon, gammla hagtornar). Delvis
ängsinslag med krolllilja och johannesört. Vissa delar starkt näringspåverkade av
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tippat material.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
Spetshagtorn - Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (Ekologigruppens
naturvårdsart)
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Objekt: 22

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Fruktodling

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass

Viss osäkerhet

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Äppelträdgård med hävdat fältskikt. Stort antal gamla äppelträd där större delen av
träden är hålträd med mulm.
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Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Värde
bedöms på potentiella förekomster av rödlistade arter, exempelvis apelticka.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Allémossa - Leucodon sciuroides (naturvärdesindikator)
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Objekt: 23

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skydsstatus

Ingen
Allé (minst 5 träd)

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Lövträdsallé med lind och ask. Stort antal grova, gamla träd med håligheter och
mulmförekomster.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.
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Objekt: 24

Areal
Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Ädellövskog

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Lövskogsområde intill strandområde. Område med större ädelövträd (största ask
127 cm i diameter, ek 94 cm i diameter och klibbal 88 cm i diameter). Näringsrikt
fältskikt med rosendunört och snårvindor.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
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Objekt: 25

Areal
Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Igenväxande mark i anknytning till gammal skjutbana. Förekomster av enstaka
större träd och stort inslag av sly eller unga träd. Bland annat förekommer ek,
fågelbär, popplar, lönn. Inslag av brynmiljöer med blommande nyponbuskar och
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slån.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Trubbhagtorn - Crataegus monogyna (Ekologigruppens naturvårdsart)
Blodrot - Potentilla erecta (typisk art, Ekologigruppens naturvårdsart)
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Objekt: 26

Areal
Naturtypsgrupp

Täkt och upplag

Naturtyp

Torr ruderatmark/bangård

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Viss osäkerhet

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Gammal skjutvall med bar mark. Marken är sandig, siltig med tecken på bohålor för
bin och/eller gaddsteklar.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Inga naturvårdsarter funna.

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

Objekt: 27

Areal
Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Hällmarkstorräng

Skydsstatus

Ingen
Åkerholme (<0,5ha)

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Åkerholme med ett blandskogsträdskikt (tall, lönn, björk, ek). Fältskiktet är
hällmarkstorrängs-aktigt med inslag av johannesört, smultron och brudbröd.
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Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Brudbröd - Filipendula vulgaris (typisk art, ängs- och betesmarksindikator)
Gulmåra - Galium verum (ängs- och betesmarksindikator)
Getapel - Rhamnus cathartica (Ekologigruppens naturvårdsart)
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Objekt: 28

Areal
Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skydsstatus

Ingen

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Tallskogen med ett mellanskikt av unga lövträd. Området är i norra delarna av
blåbärsris-typ, i söder är skogen något något rikare. Snittålern på bestånder
bedöms till ca 100 år med ett tiotal äldre träd (upp mot 175 år). Området har väldigt

Utdrag Ekodatabasen
2015-11-12

lite död ved.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Tallticka - Phellinus pini (NT)

Övriga naturvårdsarter:
Tallticka - Phellinus pini (typisk art, signalart skog)
Ärenpris - Veronica officinalis (ängs- och betesmarksindikator)
Ängshavre - Avenula pratensis (typisk art, ängs- och betesmarksindikator)
Gulmåra - Galium verum (ängs- och betesmarksindikator)
Gökärt - Lathyrus linifolius (typisk art, ängs- och betesmarksindikator)
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Objekt: 29

Areal
Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Hällmarkstorräng

Skydsstatus

Ingen
Åkerholme (<0,5ha)

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Åkerholme med hällmarkstorräng.

Motiv till naturvärdesbedömning:
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Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
Spetshagtorn - Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (Ekologigruppens
naturvårdsart)
Småborre - Agrimonia eupatoria
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Objekt: 30

Areal
Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skydsstatus

Ingen
Allé (minst 5 träd)

Fridlysta arter

Okänt

Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kvalitetsklass

Säker

Kontinuitet

Ej bedömd

Natura 2000 status

Ej bedömd

Nyckelbiotopstatus

Ej bedömd

ESKO

Inget

Helhetsområde

Inget

Beskrivning:
Lövträdsallé öster om slottsträdgården. Flera skyddsvärda lövträd i allén. I
anknytning till allén finns brynmiljöer med slån, nypon, spetshagtorn. I en av
brynmiljöerna hittades också lundalm.
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Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. osäkerhet
gällande insektsarter, kan höja värdet.

Känslighet:
Ej bedömd

Ekologiska samband:
Ej bedömd

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU), Lundalm - Ulmus minor (NT)

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
Allémossa - Leucodon sciuroides (naturvärdesindikator)
Lundalm - Ulmus minor
Nässelklocka - Campanula trachelium (Ekologigruppens naturvårdsart)

Bilaga 3. Metodbeskrivning för
Ekologigruppens naturvärdesbedömning

Klass 1- Högsta naturvärde

Klass 2 – Högt naturvärde

Klass 3 – Påtagligt naturvärde

Klass 4 – Visst naturvärde

Parametrar för naturvärdesbedömning
▪
▪
▪
▪

Naturtypens areal och sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga
Förekomst av naturvårdsarter
Förekomst av viktiga strukturer och funktioner
Grön infrastruktur och ekologiska samband

Skogliga nyckelbiotoper och objekt med naturvärde

Ängs- och betesmarksobjekt

Våtmarksinventeringen

Samlad naturvärdesbedömning

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen

▪ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under
årstiden då fältarbetet genomförs
▪ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter
då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar)
▪ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc)
▪ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av
naturvårdsarter saknas
▪ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av
naturvårdsarter ingår inte i uppdraget
▪ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas

▪ naturvårdsarter inte har inventerats
▪ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har
inventeras (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större
strandängsmiljöer)
▪ inte samtliga organismgrupper som är mycket viktiga för värdebedömning har
inventerats (förutsatt att minst en grupp inom kategorin mycket viktiga eller avgörande
har inventerats)
▪ området bedöms ha hög potential för rik förekomst av stödjande
naturvårdsartsorganismgrupp och dessa ej inventerats
▪ underlag för bedömning av värde för regional eller kommunal grönstruktur saknas

