
 

 

 

 

 

  



 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen genomfört en naturvärdes-

inventering och trädinmätning i Kvarnbergsterrassen, Värmdö. Det inventerade området 

ligger strax söder om Gustavsbergs centrum.  

Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt SIS-standard på nivå medel, med tillägg av 

kartering av naturvårdsträd. Inom inventeringsområdet har delobjekt klassats och 

identifierats efter dess art- respektive biotopvärde. Ett objekt med högsta naturvärde 

(klass 1), två objekt med högt naturvärde (klass 2) och två objekt med påtagligt 

naturvärde (klass 3) har identifierats.  

Det inventerade området består av hällmarksmiljöer, där det finns kala hällmarker, 

lövträdsmiljöer med grova ekar och hällmarkstallskogar. Det finns även infrastruktur i 

form av hus och parkeringar. Området ligger även intill Farstavikens skola.  

Totalt har 14 naturvårdsarter noterats, varav 9 är rödlistade; spillkråka, gröngöling, 

kungsfågel, reliktbock, skeppsvarvsfluga, tallticka, ekticka, oxtungssvamp och ask.  

Naturvärdena är främst kopplade till hälltallskogar samt ekar. I tallmiljöerna hittar man 

den rödlistade talltickan (nära hotad, NT) förekommande på flera tallar och reliktbocken 

(nära hotad, NT) som förekommer på ett par tallar. Reliktbocken har i Sverige ett av sina 

starkaste fästen kring Mälardalen och är en ansvarsart för Stockholms-området. 

På ekarna hittar man bland annat ekticka (nära hotad, NT) och oxtungssvamp (nära 

hotad, NT), två arter som indikerar lång kontinuitet av ekmiljöer. Ekar är viktiga 

värdträd för en lång rad organismer, då de kan bli väldigt gamla och för att de dör 

långsamt. Det gör att ekar är särskilt viktiga för en lång rad specialiserade ryggradslösa 

djur, bland annat insekter.  

Området kring Gustavsberg präglas av sina gamla ekar och ekmiljöer med lång 

kontinuitet. En storskalig artinventering i Gustavsbergs centrum visar på rika 

förekomster av ovanliga vedlevande insekter (Ekologigruppen, 2016). Bland annat 

hittades hålträdklokrypare (rödlistad som nära hotad, NT och upptagen i Art- och 

Habitatdirektivets bilaga 2), ragghornig kamklobagge (sårbar, VU) och kardinalfärgad 

rödrock (nära hotad, NT) i skyddsvärda träd.  

Ovanstående arter kan också finnas inom området. Vid exploatering som påverkar 

mulmträd bör därför en insektsinventering genomföras. Om hålträdsklokrypare (nära 

hotad, NT) eller annan artskyddsförordningsart, påträffas i området bör dessa träd 

fråntas exploateringen och om detta inte är möjligt måste dispens från 

artskyddsförordningen sökas hos Länsstyrelsen.  

Förekomsten av hålträd med mulm (löst material bestående av murken, förmultnad ved 

samt insektsrester) inom Kvarnbergsterrassen gör att förutsättningarna även här är goda 

för att ovanliga insekter ska kunna förekomma. Hålträden ger också utrymme för 

fladdermöss att vistas i.  



 

 

 

 



Uppdragets syfte har varit att genomföra en naturvärdesbedömning intill Gustavsbergs 

centrum, som underlag för en detaljplan.  

Uppdragets mål är att i kartor och rapport dokumentera naturvårdsintressanta träd, 

artfynd och områden med naturvärden enligt SIS-standarden för naturvärdes-

inventeringar. 

Eventuella kompensationer samt åtgärder tas även upp i rapporten. Spridningssamband 

har endast översiktligt utretts i förhållande till regionala grönområden.  

En omfattande artinventering genomfördes sommaren och hösten 2016 av 

Ekologigruppen i Gustavsbergs centrum, Kråkberget och Vattentornsberget. Den 

inventeringen visade på höga naturvärden kopplade till hålträd och hällmarksmiljöer. I 

hålträden hittades flertal (även internationellt) ovanliga arter. Bland annat hittades 

hålträdklokrypare (rödlistad som nära hotad, NT och upptagen i Art- och 

Habitatdirektivets bilaga 2), ragghornig kamklobagge (sårbar, VU) och kardinalfärgad 

rödrock (nära hotad, NT) i skyddsvärda träd. Insektsinventeringen inkluderade inte 

Kvarnbergsterrassen.  

En naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard (SS 199000:2014) med nivå medel 

har genomförts, där naturvårdsintressanta arter, strukturer och miljöer noterats med 

tillägg av trädinmätning enligt Ekologigruppens metodik.  

Metodiken för inventering av särskilt skyddsvärda träd följer Naturvårdsverkets standard 

(Naturvårdsverket 2004). Där har bland annat träddiameter mäts in, förekomst av 

håligheter, mulmbildning samt naturvårdsarter på träd noteras. För en mer utförlig 

beskrivning av metodiken se bilaga 3. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska åtgärder 

som påverkar särskilt skyddsvärda träd samrådas med Länsstyrelsen.  

Fältinventeringen genomfördes den 28 november 2016, medan trädinmätningen skedde 

2 december 2016. Fokus i artinventeringen lades på arter i förekommande naturtyper. 

Befintlig kunskap om områdets biologiska värden har eftersökts i följande databaser och 

litteratur: 

 Artportalen 

Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

Inventeringsområdet avgränsas av planområdet. Fokus vid inventeringen har legat på 

vedsvampar, mossor, lavar, fåglar och insektsgnag. Växter och insekter kunde endast 

översiktligt inventeras.  

Då många tallar når skyddsklass 3 med hjälp av ålderskriteriet (nästan gamla träd, 100 år 

gamla), begränsades inventeringen till tallar av klass 1 och 2. 

Rekreationsanalys har ej ingått. 



 

Vid naturvärdesinventeringar måste osäkerhetsfaktorer identifieras. Eftersom 

inventeringen genomfördes i slutet av november har växter vissnat, varför tolkningen av 

områdets växter blir bristfällig.  

Många marksvampar har inte heller kunnat observeras på grund av årstiden och den 

torra hösten. Som försiktighetsåtgärd har en expertbedömning gjorts, där delobjekt 

tilldelats ett naturvärde baserat på förväntad potential att hysa naturvårdsarter.  

Eftersom en viss osäkerhet föreligger inom vissa av objektsbeskrivningarna, får dessa ses 

som en preliminär bedömning.  



Det inventerade området är omkring 3,7 hektar stort och ligger, strax söder om och intill 

Gustavsbergs centrum i Värmdö kommun.  

Området är beläget på en hällmark. I dess centrala delar präglas hällmarken av risartad 

tallskog. I dess östra delar tränger hällmarken igenom och jordskiktet är tidvis tunt, här 

finns ett större inslag av lövträd. De västra delarna består ett lövträdsdominerat område 

med förekomster av flera grova ekar, men här finns även en öppen hällmark, med kala 

berghällar och tydliga översilningsytor.   

I hällmarkstallskogen finns rikligt med gamla tallar, på 150 år eller mer. Flera av ekarna i 

väst är hålträd där så kallad mulm har bildats (löst material bestående av murken, 

förmultnad ved samt insektsrester). Många insektsarter finner man enbart levandes i 

mulmträd, vilket gör dessa träd värdefulla. Hålträden utgör också en viktig livsmiljö för 

fladdermöss som förekommer inom området. 

Nedan listas ett urval av naturvårdsarterna funna inom inventeringsområdet (för 

komplett lista se bilaga 1). Med naturvårdsarter avses rödlistade arter, signal- och 

indikatorarter, fridlysta arter, typiska arter och ansvarsarter.  

Signalarter och indikatorarter är arter som indikerar höga naturvärden för ett visst 

område (för en viss naturtyp). Begreppet signalarter kommer från Skogsstyrelsen. De har 

tagit fram en lista för skogliga signalarter som eftersöks vid Nyckelbiotopsinventeringar. 

Många biologer- och konsultfirmor har kompletterat och utökat de skogliga signalarterna 

med fler arter som indikerar höga naturvärden, även för andra miljöer. Dessa kallas 

indikatorarter, det är olika begrepp men där arterna fyller samma funktion.  

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för 

Natura2000-typer enligt EUs art- och habitatdirektiv. Olika naturtyper har olika typiska 

arter.  

En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får 

plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I många fall 

får man inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Alla växt- och 

djurarter som är betecknade med bokstaven N eller n i Artskyddsförordningens bilaga 1, 

samt alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter 

fridlysta.

En ansvarsart är en art som på regional nivå kan vara talrik, medan den nationellt är 

ovanlig. Den region som hyser artens starkaste fäste har ett ”ansvar” för arten, även om 

det inte innebär något lagligt skydd för arten.  

En art kan passa in på flera kriterier, det vill säga; en signalart kan vara rödlistad, fridlyst 

och dessutom utgöra en typisk art för en viss naturtyp.  

I området har 14 naturvårdsarter påträffats och av dessa är 9 rödlistade. En av dessa, 

spillkråkan, är upptagen i EU:s fågeldirektivs bilaga 1 och 4. Arter upptagna i 

fågeldirektivet är ur ett europeiskt perspektiv särskilt skyddsvärda. Enligt direktivet har 

vi ett ansvar att se till att arterna upptagna där skyddas, liksom deras livsmiljöer, detta 

gäller således även spillkråkan.  

Enstaka tallar i inventeringsområdet har både färska och gamla spår av den rödlistade 

reliktbocken. Skalbaggen är en ansvarsart för Stockholmsområdet, eftersom arten här 

har sitt starkaste fäste i Sverige. Skogsbruk och avverkning av senvuxna tallar är det 

största hotet. 



 

En klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till ekar, hällmarkstallskogar samt 

hällmarker.  

Av de totalt 14 funna naturvårdsarter i inventeringsområdet var 13 så kallade signalarter. 

7 av dessa arter hade högsta signalvärde, 3 arter högt signalvärde och 3 arter visst 

signalvärde. Arter med högt eller mycket högt signalvärde räknas enligt Ekologigruppens 

naturvärdesbedömningsmetodik som skyddsvärda.  

 

Några arter är knutna till äldre och grövre ekar: ekticka, oxtungssvamp, 

skeppsvarvsfluga och brun trämyra. Brun trämyra och skeppsvarvsfluga utgör så 

kallade nyckelarter. Det vill säga att de livsmiljöer som arterna skapar ger förutsättningar 

för en rad andra insekter att leva. I både bruna trämyrans kolonier och i 

skeppsvarvsflugans larvgnag lever flera rödlistade skalbaggar som är specialiserade på 

dessa miljöer.  

 

 

Några arter som är knutna till värdefulla hällmarkstallskogar är reliktbock, spillkråka 

och tallticka. Dessa tallskogar är som mest värdefulla när tillgång till gamla, solbelysta 

träd och död ved finns i form av stående (torrakor) och liggande döda ved (lågor).  

 



 

 

Till de öppna hällmarkerna hör blommande växter som vit fetknopp. Denna 

naturvårdsart hittades inom inventeringsområdet (även inom ett objekt av klass 4, som ej 

ingår i bedömningen). Fetknoppen utgör en viktig nektarkälla för insekterna i området. 

Av de 9 rödlistade arter som påträffades vid inventeringen presenteras några kort här 

nedan. 

Spillkråka, Dryocopus martius (nära hotad, NT) är en hackspett som är knuten till större 

sammanhängande partier av barrskog. Varje par utnyttjar 400 - 1000 ha skog beroende 

på skogens kvalitet. Den häckar i hålträd och lever av insekter som den hittar i murken 

ved. Spillkråkan är en bra signalart för sammanhängande skogsbestånd. Inom området 

noterades inga bohål, men födosöksspår noterades på flera träd. 

Ask, Fraxinus excelsior (starkt hotad, EN) är ett trädslag som tillhör de ädla lövträden. 

Arten är rödlistad på grund av en vindburen svampsjukdom som drabbar träden 

(askskottsjukan). Genetisk variation inom populationerna bör öka motståndskraften mot 

askskottsjukan och därför är det att viktigt att bevara askar där det är möjligt. Många 

naturvårdsarter bland skalbaggar, vedsvampar och lavar är knutna till just asken. 

Skeppsvarvsfluga, Lymexylon navale (nära hotad, NT) är en skalbagge knuten till äldre 

ekar. Man hittar gnagen på barklös, hård ved. Arten är en bra indikator på riktigt 

värdefulla ekmiljöer och man hittar ofta många andra rödlistade insekter där den finns. 

Skalbaggens larvgångar utgör hemvist för andra insektsarter, vilket gör 

skeppsvarvsflugan till en nyckelart. 

Tallticka, Phellinus pini (nära hotad, NT) är knuten till gamla tallar på cirka 150 år eller 

mer och en kontinuitet av detta substrat. Arten är inte direkt ovanlig inom Värmdö 

kommun, där arten har ett av sina starkaste fästen inom Stockholms län.  

Reliktbock, Nothorina punctata (nära hotad, NT), är en skalbaggsart av familjen 

långhorningar som är helt knuten till solbelysta tallar med ålder över 150 år. Denna 

missgynnade art är liksom talltickan ganska väl spridd i kommunen. Då reliktbocken har 

sitt starkaste fäste kring Stockholm och Mälardalen utgör den en ansvarsart. Det innebär 

att vi har ett nationellt ansvar att bevara reliktbocken. 



 

I denna naturvärdesinventering ingår inte bedömning av objekt med av visst värde (klass 

4). I ett objekt av visst naturvärde (klass 4) hittades vit fetknopp som är en naturvårdsart 

med visst värde. Kvarnbergsterassens höga naturvärden är starkt kopplade till en 

kontinuitet av gamla träd, tall och ek vilket därmed ger förutsättningar för 

naturvårdsarter att förekomma inom området. Ett objekt av högsta naturvärde (klass 1) 

påträffades i väst (objekt 1), två objekt av högt naturvärde (klass 2) påträffades (objekt 2-

3) och två objekt av påtagligt naturvärde (klass 3) påträffades (objekt 4-5).

 



 

Objektet utgörs av en hällmarksmiljö, där västra delarna har översilningsytor, block och 

några mindre sprickdalar i berggrunden. I objektet växer främst lövträd, där grova ekar 

(flera jätteekar och mulmträd) förekommer. En del andra lövträd så som lönnar, grövre 

aspar, rönnar och sälgar, mm förekommer. I fältskiktet finns en del blommande växter, 

främst förvildade och odlade växter som äkta kaprifol och syren.  

Det som ger området dess höga naturvärden, förutom förekomsten av flera 

naturvårdsarter, är förekomsten av intressanta strukturer i berggrunden samt de grova 

ekarna. Ekmiljöer av detta slag är ovanliga och fragmenterade i landskapet.  

Högt artvärde, högt biotopvärde. Många positiva biotopkvaliteter och flera förekomster 

av naturvårdsarter. Flera förekomster av rödlistade arter, varav några är livskraftiga. 

Viss osäkerhet i bedömningen. Området bedöms hysa flera rödlistade naturvårdsarter 

kopplade till bland annat ekmiljöerna, än vad som observerades vid inventeringstillfället. 

Särskilt skyddsvärda träd, jätteträd, hålträd, mulmträd samt död ved. Översilningsytor, 

lodytor och blockighet. 

Ekticka (NT) – mycket högt signalvärde 

Oxtungssvamp (NT) – mycket högt signalvärde  

Skeppsvarvsfluga (NT) – mycket högt signalvärde 

Myskbock – mycket högt signalvärde 

Gröngöling (NT) – högt signalvärde 

Brun trämyra – högt signalvärde 

Vit fetknopp – visst signalvärde 



 

 

Hällmarkstallskog med många gamla tallar. Fältskikt rikt på blåbär. Förekomsten av äldre 

tallar i denna miljö ger förutsättningar för många rödlistade svampar att förekomma, till 

exempel motaggsvamp och vintertagging, mm. Men inga av dessa noterades på grund av 

årstiden.  

Högt artvärde, påtagligt biotopvärde. Flera positiva biotopkvaliteter och flera 

förekomster av naturvårdsarter. Flera förekomster av rödlistade arter, varav några är 

livskraftiga.  

Viss osäkerhet i bedömningen på grund av årstiden. Området bedöms kunna hysa fler 

naturvårdsarter, främst marksvampar.  

Gamla tallar, tallar med grova, döende grenar och förekomst av torrakor. 

Spillkråka (NT) – mycket högt signalvärde, EU:s fågeldirektiv 

Tallticka (NT) – mycket högt signalvärde 

Reliktbock (NT) – mycket högt signalvärde 

Kungsfågel (VU) – obefintligt signalvärde 



 

Kuperad och blockig hällmark med gamla tallar. Inslag av ekar och andra lövträd. Många 

av träden växer glest och tillåter ett högre solinsläpp, vilket gynnar bland annat insekter. 

Tunnare jordmån gör att tallarna är klena, men flera är trots sin ringa storlek 150 år eller 

äldre. 

Påtagligt artvärde, påtagligt biotopvärde. Flera positiva biotopkvaliteter och flera 

förekomster av naturvårdsarter. Enstaka förekomster av rödlistade arter, varav minst en 

art med livskraftiga förekomster. 

Bedömningen anses säker.  

Solbelysta tallar. Tallar med grova grenar. Blockighet ger skrymslen och den kuperade 

terrängen fuktigare partier vilket ger utrymme för olika arter. Hålträd och naturvårdsträd 

av ek. 

Spillkråka (NT) – mycket högt signalvärde, EU:s fågeldirektiv 

Reliktbock (NT) – mycket högt signalvärde 

Sotlav – högt signalvärde 

Kungsfågel (VU) – obefintligt signalvärde 



 

 

Glesare hällmarkstallskog med inslag av yngre aspar. Enstaka gamla tallar förekommer, 

liksom ett par döda träd. Blåbärsris i fältskikt och lite inslag av sly. I området 

förekommer en ask. 

Visst artvärde, påtagligt biotopvärde. Flera positiva biotopkvaliteter och obetydliga 

förekomster av naturvårdsarter. Enstaka förekomster av rödlistade arter. 

Bedömningen anses säker.  

Gamla tallar. Lågor av tall, liksom tall med döda grenar. Dessa strukturer utgör viktiga 

funktioner för bland annat svampar och insekter.  

Ask (EN) – högt signalvärde 

Kungsfågel (VU) – obefintligt signalvärde 



 

Relativt öppen igenväxande hällmark med yngre tallar och mestadels unga lövträd. 

Enstaka grövre aspar förekommer liksom lågor och döende träd av sälg och asp.  

Visst artvärde, visst biotopvärde. Enstaka positiva biotopkvaliteter och obetydliga 

förekomster av naturvårdsarter. Området bedöms vara artrikare än omgivande landskap. 

Bedömningen anses säker.  

Hålträd av död björk. Död ved i form av asp- och sälglågor och stående döende sälg. 

Myskbock – mycket högt signalvärde 

 

  

 

 



 

Karteringen av naturvårdsträd gjordes enligt Naturvårdsverkets metodik (se bilaga 3). 

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön 

ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd hos 

länsstyrelsen. 

I den samlade bedömningen och klassningen av träden, räcker det med ett kriterium för 

att ge ett träd skyddsklass. Exempel; ett träd med en diameter mindre än den som anses 

skyddsvärd, men som hyser en rödlistad art ger klass 2. Vid kartering av tallar har fokus 

legat på träd av skyddsklass 2 och 1. Tallar av klass 3 karterades ej, då många av träden 

nådde upp till denna klass med hjälp av ålderskriteriet, nästan gamla (100 år). Minst 

trettio tallar når denna skyddsklass inom det inventerade området. Fyrtiosex tallar av 

klass 2 och en tall av klass 1 karterades också. Sex ekar av klass 1 noterades i områdets 

västra delar. 

För information om varje träd se tabell i bilaga 2. 

 

 





 



Gustavsbergs centrum ligger mellan Ormingelandets kilområde och Storängsudds 

värdekärna och utgör en grön station, där närheten till naturen är påtaglig (se figur 5).  

Öster om Gustavsberg ligger Ösbyträsks naturreservat med den tredelade sjön 

Ösbyträsk. I merparten av reservatet växer barrskog med hällmarkstallskog på höjderna. 

Området präglas dock av en kulturhistorisk markanvändning som går tillbaka till 

järnåldern. Åker- och slåttermarker hålls till viss del öppna genom hästbete och odling. 

Inslag av ek och andra lövträd förekommer framför allt i betade brynzoner i den 

sydöstra delen. I Ormingelandets kilområde finns ytterligare ett naturreservat, Skevik, 

med 300-åriga, grovgreniga och kortvuxna tallar.  

Storängsudds värdekärna är ett variationsrikt landskap med skogskänsla och öppna, 

artrika hagmarker runt herrgårdsmiljöer. Det lilla naturreservat Storängsudd på 

Farstalandets sydvästra del bär spår av äldre tiders lövängsbruk. I området finns även ett 

stort antal stensättningar från yngre järnålder. Södra delen av värdekärnan klassas som 

tyst område. 

 

 



 



 

            

 



 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  



Avgränsade objekt klassificeras med avseende på dess naturvärde. Med naturvärde 

menas här ett värde för biologisk mångfald. Metoden genomförs enligt SIS standard 

199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 

genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. Standarden har tagits fram av 

Trafikverket och ledande naturmiljökonsulter.  

Naturvärdesbedömningen utgår normalt från fyra värderingskategorier. Dessa är: 

 Naturtypens areal och sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 

 Förekomst av naturvårdsarter  

 Förekomst av viktiga strukturer och funktioner i naturtypen 

 Grön infrastruktur och ekologiska samband 

Värdebedömningen utgörs av en samlad bedömning av de fyra värderingskategorierna, 

där värden i de olika kategorierna som regel förstärker varandra. Nedan förklaras och 

exemplifieras de olika delarna av värderingskategorierna. 

1. Naturtypens ovanlighet/sällsynthet. Exempelvis naturmiljöer som är ovanliga ur ett 

riksperspektiv, exempelvis större ansamlingar av grova ihåliga ädellövträd, eller artrika 

betesmarker, klassas minst som klass 2 – nationellt naturvärde. 

2. Objektets storlek och kontinuitet: ju större objekt och ju längre kontinuitet desto 

högre värde. Storlek och kontinuitet är de två enskilt viktigaste ekologiska faktorerna för 

biologisk mångfald. 

3. Ekologiska samband med intilliggande miljöer. Detta kriterium kan ersätta 

storlekskriteriet i de fall många små objekt med starka ekologiska samband ligger i nära 

anslutning till varandra. 

4. Ekologiskt viktiga strukturer eller småmiljöer, exempelvis förekomst av död ved eller 

hålträd, som utgör viktiga livsmiljöer för hotade insekts-, svamp-, moss- och lavarter. En 

rik förekomst av grov död ved eller hålträd innebär alltid minst klass 3. 

5. Förekomst av hotade/rödlistade arter. I allmänhet tilldelas objekt med förekomst av 

akut eller kritiskt (EN, CR) hotade arter minst klass 2. Områden med förekomst av 

sårbara arter (VU) tilldelas som regel minst klass 3. Detta gäller även för områden med 

förekomst av sällsynta missgynnade arter (NT). Observera att undantag gäller för 

tämligen allmänt förekommande missgynnade fågelarter, där rödlistekriteriet utgörs av 

starkt minskande trend. Dessa arter t.ex. kungsfågel. Förekomst av dessa arter medför 

inte automatiskt att området betraktas som klass 3 - kommunalt naturvärde. 

6. Förekomst av naturvårdsarter. Om arter med mycket högt indikatorvärde 

förekommer, innebär det oftast klass 2 - regionalt naturvärde. I naturliga gräsmarker är 

naturvårdsarter den viktigaste grunden för klassificering. I övrigt utgör de en viktig hjälp 

men utgör inte den viktigaste faktorn (se vidare nedan). 

7. Förutsättningar för behållande av värde. En liten naturlig gräsmark, exempelvis en 

liten åkerholme kan tilldelas en lägre värdeklass om det bedöms vara omöjligt att på 

praktiskt sätt upprätthålla värden genom skötsel. 

Värderingen inom de olika värdekategorierna vägs samman till en samlad 

naturvärdesbedömning vars motiv för värdering redovisas i löptext i kommunens 

naturdatabas. I samband med den samlade bedömningen görs också en redovisning av 



 

osäkerhet i värdebedömningen.  

Den samlade bedömningen är en analys som görs av en ekolog och där värden som 

identifierats i de olika värdekategorierna används som grund. Värden i de olika 

värdekategorierna förstärker som regel varandra. Så kan exempelvis den samlade 

bedömningen bli klass 2 – högt naturvärde, även om värdet för var och en av kriterierna 

endast når klass 3 – påtagligt naturvärde. Kunskap rörande hur strukturer och 

funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper har stor betydelse för 

värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallskogar, förekommer få 

naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in i den samlade 

bedömningen. 

Den samlade bedömningen för ett objekt kan således resultera i ett av fyra 

naturvärdesklasser. De fyra naturvärdesklasserna, enligt den fyrgradiga skalan är: 

Värdeklassen omfattar naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där 

skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. Naturmiljön i 

värdeklassen har så höga naturvärden att de kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska 

dock inte blandas ihop med utpekade Riksintresse för naturvård, enligt Miljöbalken. 

I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk mångfald att 

de kan anses är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i länet och 

kan liksom klass 1 anses omfatta naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken 

eller där skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. I denna klass 

ingår bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som 

är utpekade som värdefulla i äng- och betesmarksinventeringen.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en påtaglig biologisk mångfald eller är ovanliga ur 

ett kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 

mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med 

naturvärden utpekade av skogsstyrelsen. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att 

bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas 

stadsdel, socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. 

Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  

 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 

 

Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss 

osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  



Osäker bedömning anges när:  

 naturvårdsarter inte har inventerats 

 en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har 

inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större 

strandängsmiljöer) 

Viss osäkerhet i bedömning anges när:  

 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 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 

naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, 

det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen 

sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet. 

 

Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004): 

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

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

år. 

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

huvudstam. 

Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det 

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

förkortas framöver som BI. 

Tabell 1. Definition av gamla träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). 

 

Trädart Mycket 

gamla träd 

(år) 

Gamla träd - ålder (år), 

BI 

Nästan gamla träd - 

ålder (år), BI 

 Hela SV Södra Norra Södra Norra 

Triviallöv  ≥ 140 ≥ 100 ≥ 120 ≥ 65 ≥ 80 

Gran  ≥ 200 ≥ 120 ≥ 150 ≥ 80 ≥ 100 

Tall  ≥ 200 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 100 ≥ 133 

Ek  ≥ 200 ≥ 200  ≥ 130  

Bok  ≥ 200 ≥ 150  ≥ 100  

Övriga 

ädellövträd och 

hästkastanj 

 ≥ 140 ≥ 150  ≥ 100  

 

 

 



 

Tabell 2. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 - BI, samt 

Ekologigruppen - kursiv stil). Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd. För metodik 

av ask, se tabell 3. 

 

Trädart Grova 
träd, BI 
(cm) 

Grova 

träd, BI 

(cm) 

Grova träd, 

Ekologigruppen 

(cm) 

Mycket grovt, 

Ekologigruppen 

(cm) 

Jätteträd 

(cm)  

 Södra 

Sverige 

Norra 

Sverige 

   

Triviallöv ≥ 50 ≥ 40  ≥ 70 ≥ 100 

Tall/Gran ≥ 70 ≥ 60  ≥ 80 ≥ 100 

Sälg ≥ 40 ≥ 40  ≥ 60 ≥ 100 

Oxel ≥ 40    ≥ 60 ≥ 100 

Rönn ≥ 30 ≥ 25  ≥ 50 ≥ 100 

Ek ≥ 80   ≥ 100 ≥ 100 

Bok ≥ 80   ≥ 90 ≥ 100 

Hästkastanj ≥ 80   ≥ 90 ≥ 100 

Lönn, 

parklind 

≥ 50    ≥ 70 ≥ 100 

Skogsalm ≥ 60   ≥ 80 ≥ 100 

Hägg ≥ 50    ≥ 70 ≥ 100 

 

Tabell 3. Metodik för bedömning av det rödlistade trädet ask (Ekologigruppen)  

Eftersom träden ask i snabb takt minskat på grund av askskottsjukan är den i behov av 

någon form av skyddsklassning. Asken är numer rödlistad som starkt hotad (EN). En 

viktig lösning för att bevara asken är att spara träd och bibehålla en genetisk variation. På 

sikt kan det bidra till en ökad genetisk motståndskraft mot sjukdomarna, vilket redan har 

noterats hos vissa träd. Unga träd är också bevaransvärda då de har överlevt 

svampsjukdomen, vid tillväxtens kritiska perioder.  

Eftersom många artgrupper är starkt knutna till ask är de också hotade (exempelvis flera 

rödlistade lavar och svampar). Med ovanstående faktorer i åtanke bedömer 

Ekologigruppen att träden ask därmed är skyddsvärd redan vid en lägre ålder och med 

en mindre diameter (diameter på 20 cm eller mer). 

Trädart Grova träd, 

Ekologigruppen 

(cm) 

Mycket grovt, 

Ekologigruppen 

(cm) 

Jätteträd  

(cm) 

Ask (EN) ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 

 

Tabell 4. Samlad bedömning av kriterier. 

I den samlade bedömningen räcker det med det högsta kriteriet för att ge träd en viss 

värdeklass. Exempel; ett träd med en diameter mindre än den som anses skyddsvärd, 

men som hyser en rödlistad art, resulterar i klass 2, skyddsvärt träd. Det vill säga att ett 

klass 1-kriterie har en högre rangordning än ett klass 2-kriterie. 

 



Värdeklass Ålder Storlek Hålträd, mm. Hamling Skyddsvärda 

arter 

Klass 3. 

Värdefullt träd 

Nästan 

gammalt 

Grovt Ersättningsträd till 

särskilt skyddsvärda 

träd, samt ask & alm 

Hamlat 

träd 

Förekomst av 

naturvårdsart 

Klass 2. 

Skyddsvärda 

träd 

Gammalt Mycket 

grovt 

Hålträd 40 - 60 cm/ 

blottlagd ved 

Nästan 

grovt 

hamlat 

träd 

Rödlistade 

arter eller 

flera natur-

vårdsarter 

Klass 1. Särskilt 

skyddsvärda 

träd 

Mycket 

gammalt 

Jätte-

träd 

Grovt hålträd, 60 cm i 

diameter i brösthöjd 

med utvecklad 

hålighet i huvudstam. 

Grovt 

hamlat 

träd 

Hotade arter 

eller flera 

rödlistade 

arter 
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