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Sammanfattning 
Som underlag för en föreslagen detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av Värmdö 
kommun att genomföra en naturvärdesbedömning inom planområdet Strömma 7 (S7). I 
uppdraget ha också ingått bedömning av effekt av exploatering, tolkning av biologiska 
spridningssamband och inmätning av värdefulla träd i en biotopskyddad allé. Naturvär-
desinventeringen har genomförts enligt svensk standard (SS 199000:2014), fältinvente-
ring, detaljeringsnivå medel, med tillägg att även värdeklass fyra inventerats.  

Naturen i planområdet består huvudsakligen av barrskog. En stor del av skogsbeståndet 
i området har begränsad eller ingen påverkan från modernt skogsbruk. Skogen i denna 
del av området är flerskiktad, med grova och gamla träd varav en stor del är mellan 100 
och 200 år gamla. Det förekommer även enstaka ännu äldre träd. Närheten till bebyg-
gelse har lett till att döda träd oftast städats bort, vilket gör att det inte är så stor mängd 
död ved i området som i opåverkade skogar.  

Större delen av utredningsområdet bestod av gles betad skog både i början av 1900-talet 
och kring 1950. Undantaget är en del partier i södra delen vid Norrvik, kring Västertorp 
och Östertorp och strax öster om Strömmabron där det bedrevs åkerbruk. Vid 1900-ta-
lets början fanns också mindre lövängspartier utmed Strömma kanal. 

Vid naturvärdesinventeringen bedömdes sju objekt hysa högt naturvärde (klass 2), 12 
objekt påtagligt naturvärde (klass 3) och ytterligare tolv objekt visst naturvärde (klass 4). 
Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) identifierades. Naturvärdesobjekt med höga 
naturvärden utgjordes främst av talldominerad barrskog, men bland objekt i värdeklas-
sen fanns också en gammal trädklädd betesmark och vid Augustendal i områdets östra 
del finns en äldre park/trädgård med anor från 1800-talet, med gamla ädellövträd.  

Naturvärdena i området är generellt också starkt knutna till barrskog. Värdefulla träd 
återfinns ofta som gamla eller mycket gamla tallar. I öster finns också värden knutna till-
gamla ädellövträd. Död ved förekommer främst i form av torrakor. Liggande död ved är 
något av en bristvara och hittas endast i begränsad utsträckning. 

Sammanlagt noterades 66 naturvårdsarter under inventeringen, vilket är en hög siffra. 
Flera av naturvårdsarterna är mycket goda skogliga signalarter och indikerar höga natur-
värden. Tre av de påträffade arterna har här sin enda kända förekomst i kommunen.  

Sex av naturvårdsarterna har skydd i enlighet med artskyddsförordningens. Starkast 
skydd har arter som är listade enligt 4 § artskyddsförordningen. Bland dessa arter påträf-
fades kungsfågel, gröngöling, spillkråka, samt en skyddsklassad art. Skyddsklassning av 
arter innebär att fynduppgifter för våra mest känsliga arter döljs eller diffuseras för att 
skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. 
Då spillkråkan sannolikt inte häckar i området omfattas den inte direkt av lagskyddet. 
Kungsfågel är en art som inte har så höga krav på kvalitet på sin livsmiljö barrskog kan 
förväntas leva kvar i området om inte graden av exploatering blir för stor. Gröngöling 
kan eventuellt häcka i området men det är inte säkert att den gör det. För den skydds-
klassade arten, spillkråka och gröngöling bör vidare utredning av förekomst göras. Utö-
ver arterna nämnda ovan förekommer de fridlysta arterna skogsknipprot, blåsippa och 
liljekonvalj. Dessa arter har svagare skydd (8 § respektive 9 § Artskyddsförordningen) 
men skogsknipproten och i viss mån även blåsippan bör beaktas vid planering av even-
tuell bebyggelse.  

Tio rödlistade arter har påträffats under inventeringen. Bland arter med högt eller 
mycket högt indikatorvärde för artrika och skyddsvärda skogsmiljöer märks tallticka 
(flera fynd), kötticka och vintertagging (båda mycket sällsynta i kommunen), reliktbock, 
jättesvampmal, samt spillkråka. De flesta rödlistade arterna är på ett eller annat sätt 
knutna till tall.  

Planområdet ligger bara några hundra meter från den regionala grönkilen Nacka–
Värmdö. De arter som framförallt kan använda kilen för spridning är främst arter knutna 
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till barrskogsmiljöer. Spridning går i första hand via Strömma kanal, där passagen är som 
kortast över vatten, som utgör ett spridningshinder för barrskogslevande arter. Samban-
den mellan de två planområdena S7 och det intilliggande Strömma 5 (S5) bedöms inte 
som särskilt starka. De viktigaste spridningssambanden för barrskogslevande går istället i 
nord sydlig riktning vid S5 och från Strömma kanal mot nyckelbiotoper och samman-
hängande skogsområden vid Våmfjärden i öst för Strömma S7.  

Ädellövskogssambanden mellan S5 och S7 och den regionala grönkilen i norr bedöms 
som relativt svaga. De finns vissa samband mellan de två planområdena men bedöms 
inte som särskilt starka då planområde S7 har mycket sparsam förekomst av äldre ek och 
detta bara i ett delområde. Sambanden mellan ädellövsmiljöer i Fågelbro och planom-
råde S5 bedöms däremot som relativt starka.  

I planområde Strömma S7 finns ett litet parti ohävdad trädklädd betesmark i objekt 9. I 
S5 finns ett betesmarksområde vid Norrvikens norra strand.  Från dessa objekt finns 
samband söder- och österut via betesmarkerna vid Norrviken norra strand. De biolo-
giska sambanden går vidare till den nyligen restaurerade trädklädda betesmarken öst 
Norrviken och därifrån söderut till betesmarksrester vid Fågelbro golfbana. 

Det föreliggande planförslaget med bebyggelse av tre större tomter bedöms kunna med-
föra stora negativa konsekvenser på naturvärden knutna till barrskogar, samt stora nega-
tiva konsekvenser på naturvärden knutna till gräsmarker. Konsekvenser av bebyggelse av 
skogsområden utanför de tre tomterna inom objekt 10, beror på beror till stor del av 
graden av exploatering. I det fall en mindre exploatering genomförs blir konsekvenserna 
små men i takt med större exploatering kan de till och med uppgå till stora. Orsak till att 
det bir stora konsekvenser är att det viktigaste barrskogssambandet från den regionala 
grönkilen vidare mot Stavsnäs går genom området. Konsekvenserna är därmed beroende 
av var bebyggelsen förläggs. Konsekvenserna blir minst i den sydvästra delen av objektet 
och störst i den östra.  

För att minska de negativa konsekvenserna för biologisk mångfald föreslås följande an-
passningar av planen:  

§ Bevara områden av högt naturvärde, klass 2, detta innebär anpassningar av den plane-
rade bebyggelsen inom fastigheterna 4:1, 6:1 och 7:1.  

§ Områden med påtagligt värde, klass 3, bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för 
att säkerställa värden knutna till barrskogsmiljöer inom planområdet.  

§ Säkerställ stora sammanhängande barrskogsområden.  
§ Säkerställ framtida spridningssamband för barrskogar, samt ängs- och betesmarksarter 
§ Säkerställ fortsatt förekomst av förekommande rödlistade arter, skyddade arter och na-

turvårdsarter med liten förekomst i kommunen.  
§ Bevara alléträden på fastighet Strömma 4:1 eller ersätt träden med nya av samma art.  
§ Bevara värdefulla träd (tallar och en ek) vid bebyggelse. 
§ Beakta artrik betesmarksflora inom fastighet 7:1 och kompensera för förlust om påver-

kan sker.   
§ Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning.  
§ Ny bebyggelse, anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i naturmark 

som ska vara kvar i området minimeras och skyddsvärda träd kan sparas.  
 



 NVI Strömma S7 

7 

Inledning 

Bakgrund och syfte 
Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av Värmdö kommun 
att genomföra en naturvärdesinventering av Strömma 7. I uppdraget har också ingått be-
dömning av effekt av exploatering, detaljkartering av träd i en allé, samt utredning av 
spridningssamband. I uppdraget har också ingått att bedöma konsekvenser på naturvär-
den av eventuell ny bebyggelse inom fastigheterna Strömma 4:1, 6:1 och 7:1 (figur 1). 

Strömma 7 planläggs i syfte att möjliggöra uppkopplingen av fastigheter till de kommu-
nala vatten- och spillvattenledningarna. Exploatering av ett fåtal fastigheter, eller delar av 
fastigheter kan bli aktuellt.  

Anders Haglund har varit uppdragsansvarig, kvalitetsgranskare och har genomfört fältin-
ventering tillsammans med Lars Salomon. Rapporten har skrivits av Lars Salomon och 
Anders Haglund. Inventering och analys av skyddsvärda träd utfördes av Magnus Nils-
son och Jannike Andersson under april 2017. Delar av rapporten för skyddsvärda träd 
har för att få ett större sammanhang också tagits med i denna rapport.  

Figur 1. Utredningsområdet som omfattas av detta uppdrag omfattar landdelen av planområdet Strömma S7. 
I denna fastighet finns tre tomter där bebyggelse planeras.  

Avgränsningar 
I uppdraget har inte ingått kartering av skyddsvärda träd.  

Strömma 4:1

Strömma 6:1
Strömma 7:1

Planerad bebyggelse

Inventeringsområde
0 0,05 0,1 Km ¯
Ekologigruppen 2018-09-28
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Metodik  

Metodik vid bedömning av naturvärden  
En naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard (SS 199000:2014) på nivå medel 
med tillägg av delobjekt av klass 4 har inventerats. För närmare beskrivning av metodik 
se bilaga 5.1.  

Naturvärdesinventeringen genomfördes 5 april, 7 juni, samt 14 september 2018. Vid ef-
tersök av naturvårdsarter har fokus legat på arter förekommande i naturtyperna inom 
området. 

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

§ Artportalen 
§ Ekologigruppen, Skyddsvärda träd vid Strömma 2017-04-26 
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

Naturvårdsarter 
Med naturvårdsarter avses rödlistade arter, signal- och indikatorarter, fridlysta arter, ty-
piska arter och ansvarsarter.  

Signalarter och indikatorarter är arter som indikerar höga naturvärden för ett visst om-
råde (för en viss naturtyp). Begreppet signalarter kommer från Skogsstyrelsen. De har ta-
git 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 indi-
katorarter. Det är olika begrepp men arterna fyller samma funktion. Arterna redovisas i 
bilaga 2. 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för Na-
tura2000-typer enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Varje naturtyp hyser olika arter ty-
piska för sin naturtyp.  

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 frid-
lysta.  

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.  

Osäkerhet i bedömningen 
Vid naturvärdesinventeringar identifieras eventuella osäkerhetsfaktorer. Eftersom delar 
av inventeringen vid Strömma genomfördes i början på april blir eftersök av vissa natur-
vårdsarter i några fall bristfällig. Svampar inventeras endast i de strandnära partierna då 
inventeringen här genomfördes under hösten. Under aprilbesöket var det något tidigt för 
att inventera kärlväxter som för bästa resultat bör inventeras under sommarhalvåret. Ob-
jekt med potentiellt intressant kärlväxtflora inventerades därför under sommar och höst-
besöken. Vedlevande insekter blir svårinventerade utan riktade eftersök samt utan att 
göra en fördjupad artinventering.  
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Naturvärdesinventeringen bedöms trots detta som säker då tillräckliga förekomster av 
naturvårdsarter har funnits på plats och de strukturer som ger förutsättningar för insek-
ter och svampar har kunnat bedömas med tillräcklig säkerhet.  

Metodik för klassificering av skyddsvärda träd 
Kartläggning av skyddsvärda träd inom planområdet i Strömma S7 följer metodiken 
framtagen av Naturvårdsverket med vidare komplettering av Ekologigruppen, se bilaga 
5.2. Vid kartering av skyddsvärda träd noteras bland annat trädålder, träddiameter, före-
komst av håligheter samt eventuella förekomster av naturvårdsarter.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004): 

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

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 hålig-
het i huvudstam. 

Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det en-
skilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen.  

Metodik för spridningsanalys  
För analys av spridningssamband har spridningsanalyser som gjorts på regional nivå an-
vänts som grund (Ekologigruppen 2017:1). Denna analys baserar sig på GIS-analys med 
program MatrixGreen men har en upplösning som inte medger de detaljerade analyser 
som behövs för detta uppdrag. Spridningsanalysen grundar sig därför på analys av kartor 
och kunskap om barrskogars, ädellövskogar och ängs- och betesmarkers utbredning i 
närområdet. Vi har i detta uppdrag inte använt oss av digitala spridningsanalysprogram 
som MatrixGreen etc utan metod för analys utgörs av kartstudier och kunskap om mo-
dellorganismernas förmåga till spridning mellan olika områden. Detaljerad ny kunskap 
om naturtypernas utbredning i närområdet har inhämtats från naturvärdesinventering av 
Strömma 7 och 5 (denna inventering, samt Svensk Ekologikonsult 2017), Skogsstyrel-
sens nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen 2018), länsstyrelsens jätteträdsinventering 
(Länsstyrelsen 2018).  

Metodik för bedömning av konsekvenser 
Konsekvenser har bedömts från noll till minus fyra för konsekvenser av exploatering i 
berörda objekt (Bilaga 5.3). Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, 
men också till miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, 
gränsvärden och miljömål.   
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Beskrivning av området  
Utredningsområdet utgörs huvudsakligen av barrblandskog, tallskog och hällmarkstall-
skog. Ett sammanhängande område centralt placerat i inventeringsområdet är väldigt lite 
påverkat av skogsbruk och skogen är flerskiktad med gott om gamla, grova, samt nästan 
gamla träd (se definitioner bilaga 5.2). De flesta träden är mellan 100 och 200 år gamla, 
men det finns även äldre träd samt en viss tallföryngring. Död ved förekommer med 
främst torrakor. I västra delen av området, runt Västertorp och Östertorp, utgörs en del 
av utredningsområdet av tomtmark. Flera bebyggda tomter finns också nära Skärgårds-
vägen i områdets södra del. Österut i inventeringsområdet (öster om skogsvägen från 
Norrvik) saknas de äldre träden och skogen är tätare och yngre.  

Den bostadsnära naturen består dels av tall och blandskog men också av parkmiljöer 
med en allé, samt olika typer av gräsmarker. På flera platser tränger bergen upp i dagen. 

Större delen av utredningsområdet Strömma S7 bestod av skog både i början på 1900-
talet och kring 1950 vilket framgår av häradsekonomiska kartan från 1901-1906 samt 
ekonomiska kartan från 1952 (Figur 2). Undantaget är en del partier i södra delen vid 
Norrvik, kring Västertorp och Östertorp och strax öster om Strömmabron där det bed-
revs åkerbruk.  

Figur 2. Kartbild från områden från 1952 (ekonomisk karta). På kartan framgår att åkerbruk fortfarande bed-
revs vid Väster och Östertorp, vid Strömmabron, samt vid Norrvik. Skogen hade en gles struktur, särskilt i 
brynzonen i söder, vilket tyder på att den då användes som betesmark.   

Skyddade miljöer inom Strömma S7 
I planområdets västra del noteras en ensidig allé med skogsalm, björk, sälg och asp (figur 
3 och 16). Alléträd omfattas av generellt biotopskydd och inom ett biotopskyddsområde 
är det förbjudet att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Om det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. Bestämmel-
ser om biotopskyddsområden finns i 11 § i miljöbalkens sjunde kapitel Skydd av områden.  
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Figur 3. Ensidig allé med bland annat björk och asp (naturvärdesobjekt 11).  
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Resultat 

Naturvärdesobjekt  
Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering (SS 
199000:2014, metodbeskrivning bilaga 5). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att av-
gränsa, beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning, 
samt objektbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt.  

I bilaga 1 (naturkatalogen) redovisas naturvärdesobjektens naturvärde i detalj och där 
finns också bilder från varje objekt. Nedan presenteras översiktligt resultatet av naturvär-
desinventeringen.  

Områdets naturvärden redovisas i karta (figur 4), kartan finns också i större format (bi-
laga 6). Totalt har 31 naturvärdesobjekt avgränsats. Sju objekt bedömdes hysa högt na-
turvärde (klass 2), tolv objekt hade påtagligt naturvärde (klass 3) och ytterligare tolv ob-
jekt hade visst naturvärde (klass 4). Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) identifie-
rades.  

Figur 4. Karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) 
har identifierats. Tomtmark innanför hemfridzonen har inte inventerats. 
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Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional eller nationell nivå. I naturvärdesobjekt av klass 2 förekommer 
strukturer som är viktiga för biologisk mångfald ganska rikligt. Enstaka förväntade bio-
topkvaliteter saknas dock, eller hade kunnat förekomma i större omfattning. Fyra objekt 
med högt naturvärde har identifierats i utredningsområdet. 

I östra delen av inventeringsområdet ligger ett värdefullt och artrikt skogsområde som 
utgörs av olikåldrig och flerskiktad barrskog. Den består dels av ett litet artrikt grando-
minerat objekt (objekt 13), dels ett större barrsblandskogsområde med gammal tall (ob-
jekt 19). I granskogsobjektet finns gamla träd och en rik förekomst av död ved (objekt 
13). Den döda veden består av lågor i olika nedbrytningsgrad av tall, gran, asp och björk.  
Dessutom förekommer gamla träd av både gran och tall. Tre rödlistade naturvårdsarter 
hittades i objektet; tallticka (NT), kötticka (NT) och jättesvampmal (NT). Alla tre arterna 
är utöver rödlistningen också signalarter som i skog signalerar höga naturvärden. I objekt 
19 påträffades de rödlistade arterna tallticka och jättesvampmal. De äldsta tallarna är ca 
170–190 år gamla och mäter som mest 78 cm i brösthöjdsdiameter. Inslaget av gammal 
björk är relativt stort. Däremot är mängden död ved mer begränsad. 

 

 

Figur 5. Naturvärdesobjekt 13; ett värdefullt och artrikt skogsområde som utgörs av olikåldrig och flerskiktad 
barrblandskog med gamla träd och en rik förekomst av död ved och naturvårdsarter.  

Centralt placerat i utredningsområdet finns ett större sammanhängande skogsområde 
med ömsom barrblandskog och tallskog. Här hittas många gamla tallar, torrakor och lå-
gor (objekt 7). Ett par tallar är dessutom mycket gamla och större delen av de skydds-
värda träden som hittades vid trädinventeringen 2017 ligger inom objektet. Intressanta 
naturvårdsarter är bland annat de rödlistade arterna tallticka (NT), reliktbock (NT), samt 
den tidigare rödlistade skalbaggsarten bronshjon. Dessa tre arter är skogliga signalarter 
med mycket högt indikatorvärde.  

Ytterligare en barrblandskog, en strandnära skog vid Brevikssundets södra strand hyser 
höga naturvärden (objekt 29). Här finns både rik förekomst av naturvårdsarter med högt 
indikatorvärde och gamla tallar.  

 

Naturvärdesklas-
ser 
Följande naturvär-

desklasser finns 
(SIS standard SS 
199000:2014): 

Högsta naturvärde, 
naturvärdesklass 1. 
Störst positiv bety-
delse för biologisk 

mångfald  

Högt naturvärde, 
naturvärdesklass 2. 
Stor positiv bety-
delse för biologisk 
mångfald. 

Påtagligt natur-

värde, naturvärdes-

klass 3. Påtaglig 
positiv betydelse 
för biologisk mång-
fald.  

Visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4. 
Viss positiv bety-

delse för biologisk 
mångfald 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Figur 6. Objekt 19 (bilden) och objekt 7 utgörs av barrblandskog med naturskogskaraktär och förekomst av 
rödlistade arter. Arterna i objekten är främst är knutna till gammal tall, en struktur som är relativt vanlig i 
områdena.  

I Strömma 4:1, delvis i området där det planerats för bebyggelse finns en övervägande 
hällmarksdominerad tallskog med gammal tall (objekt 4). Växande på tall noteras arterna 
vintertagging (NT) och tallticka (NT), två rödlistade arter med mycket högt indikator-
värde.   

Södervänt i anslutning till väg 222 finns en före detta betad trädklädd betesmark med rik 
kärlväxtflora och ett antal grova tallar, samt ek (objekt 9). Naturliga gräsmarker utgör 
skyddsvärda och hotade biotoper. Flertalet naturvårdarter noterades bland annat jung-
frulin, vårfingerört och gruskammossa, som alla har högt indikatorvärde.  

Längst i öster ligger villan Augustendal (objekt 25), som har anor från mitten av 1800-
talet (källa generalstabskarta 1877). Kring huset finns en parkmark som har karaktär av 
gammal engelsk park med rik förekomst av gamla och grova ädellövträd av en mångfald 
arter. De flesta träden i parken är ca 150 år gamla.  

Figur 7. Vid Augustendal i planområdets östra del finns vid ett boningshus en parkliknande miljö med ett stort 
antal ca 150-åriga ädellövträd av olika arter (objekt 25).  
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Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
I denna klass behöver inte varje enskilt objekt vara av betydelse för biologisk mångfald 
på regional, nationell, eller global nivå, men bedöms däremot vara av särskild betydelse 
för att den totala arealen av dessa miljöer ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar 
det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har tolv objekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) på-
träffats.  

Öster om skogsvägen från Norrvik och utmed stranden mot Brevikssund ligger ett 
skogsområde (objekt 11) med förekomst av flertalet tallar som är mellan 100–200 år 
gamla. I norra delen (i strandskyddszonen) är det relativt gott om död ved i form av tall- 
och granlågor men antalet påträffade naturvårdsarter är få. Objekt 8 består av barrbland-
skog där flera av tallarna är mellan 100–200 år gamla. På en av dessa noterades med 
fruktkroppar av den rödlistade arten tallticka (NT). Ytterligare barr- och blandskogar 
med påtagligt naturvärde utgörs av två strandnära skogar mot Brevikssundet (objekt 30 
och 31). Dessa objekt är ganska artrika och floran är något påverkad av kalk i marken, 
vilket bland annat leder till att ädellövträd förekommer i trädskiktet. Hällmarkstallskogen 
som finns i områdets östra del (objekt 24) bedöms hysa påtagligt naturvärde. Området 
var relativt öppet för 70 år sedan men skogen har ändå en relativt hög grad av naturlig-
het och flera gamla tallar förekommer.  

Vid Västertorp (objekt 2) finns en parkliknande miljö med öppna gräsytor och ett par in-
tressanta strukturer i form av alléträd, hålträd av asp och gammal tall. På skogsalm (EN) 
växer liten punktlav och kantarellmussling. Den sistnämnda arten är en bra signalart och 
indikerar god kontinuitet på lövträd nybildning av döda stammar. Ytterligare en 
lövskogsmiljö med påtagligt naturvärde utgörs av den igenväxande före detta lövängen 
utmed Strömma kanal (objekt 32). Här står fortfarande kvar gamla askar från den tid då 
området brukades som ängsmark.  

Figur 8. Exempel på ett naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesobjekt 11). Objektet hyser 
flertalet tallar med ålder som är mellan 100-200 år gamla.  

Söder om Västertorp ligger en heterogen blandskog på ca 80 år (objekt 5). Delar av om-
rådet har tidigare varit åker och övriga områden bär spår efter bete. I dessa partier står 
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enstaka gammal tall och björk med ålder på ca 120-160 år. Även blandskogen i objekt 1 
bär spår av tidigare bete. Här påträffades bland annat den ganska ovanliga naturvårdsar-
ten skarp dropptaggsvamp.  

I områdets sydöstra del finns två objekt med påtagligt naturvärde som bär tydliga spår av 
äldre markanvändning och beteshävd. Det ena (objekt 16) utgörs av ett relativt artrikt 
skogsbryn dominerat av lövträd. Här växer bland annat den skyddade orkidéarten skogs-
knipprot. Det andra objektet (objekt 18) utgörs av en artrik sydexponerad vägkant med 
förekomst av naturvårdsarter knutna till öppna betesmarker, bland annat spåtistel.  

Slutligen har den smala havsstrandszonen utmed Bredvikssund bedömts hysa påtagligt 
naturvärde (objekt 27). Stranden domineras av grus och stenstrand med inslag av mindre 
partier med vassbälten och klippstrand. Havsstränder är ovanliga miljöer som normalt 
sett brukar tillmätas högt naturvärde. I detta fall är stranden ganska påverkad av svall 
från båttrafik och närheten till bebyggelse. Detta och det faktum att inga naturvårdsarter 
påträffades i objektet gjorde att området endast bedömdes hysa påtagligt naturvärde. 

Figur 9. Den smala havsstrandszonen utmed Brevikssund bedömdes hysa påtagligt naturvärde. Stranden är 
påverkad av svall, är relativt artfattig och naturvårdsarter påträffades inte.  
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Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass är inte av betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal, regional, nationell eller global nivå, 
men det är av betydelse att den totala arealen av dessa miljöer bibehålls eller blir större, 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen tolkar det 
som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
lokal nivå. 

I inventeringsområdet har tretton objekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats. De är 
beskrivna i sin helhet i Bilaga 1 – Naturkatalog.  

Figur 10. Exempel på ett naturvärdesobjekt med visst naturvärde (naturvärdesobjekt 12). Värdena består av 
fuktiga klena granlågor och mogen klibbal. 

 

Förekomster av naturvårdsarter 
I området är 66 naturvårdsarter påträffade: 14 arter med mycket högt signalvärde, 13 ar-
ter med högt signalvärde och 32 arter med visst indikatorvärde. En klar majoritet av på-
träffade värdearter är knutna till barrskogar.  

Med naturvårdsarter avses fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, 
signalarter. Naturvårdsarter innefattar även arter i artskyddsförordningen (se faktaruta). 
Nedan i text och i karta figur 11 redovisas ett urval av naturvårdsarterna funna inom in-
venteringsområdet. För komplett artlista, samt utförligare beskrivning av arternas eko-
logi se bilaga 2. 

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

Naturvårdsarter är ut-
pekade i olika inven-
teringar och samman-
hang. Bland dessa 
kan nämnas rödlis-
tade arter, typiska ar-
ter (arter som indike-
rar gynnsam bevaran-
destatus i naturtyper 
listade i habitatdirekti-
vet), skogliga signal-
arter (utpekade i 
Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinvente-
ringsmetodik), Ängs- 
och betesmarksarter 
(utpekade i Jord-
bruksverkets Ängs- 
och betesmarksmeto-
dik), samt Ekologi-
gruppens egna indi-
katorarter. Natur-
vårdsarter innefattar 
även enligt Art-
skyddsförordningen 
skyddade arter  

Naturvårdsarterna de-
las av Ekologigruppen 
in i olika indikatorarts-
kategorier med klas-
serna mycket högt, 
högt, viss och ringa. 
Arter med mycket 
högt indikatorvärde är 
antingen ovanliga 
rödlistade eller ho-
tade arter, eller arter 
som i sig gör att om-
rådet är skyddsvärt. 
Ringa indikatorvärde 
används för arter som 
är naturvårdsarter pga 
rödlistning men som 
är så vanliga att de 
inte indikerar särskilt 
artrika förhållanden. 
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Figur 11. Karta med förekomst av naturvårdsarter i kategorierna skyddade, naturvårdsarter med mycket högt 
eller högt indikatorvärde, samt rödlistade arter (exklusive kungsfågel och ask som har många förekomster). 
För skyddade arter har liljekonvalj (många förekomster) och kungsfågel (vanlig art med ringa indikatorvärde 
och ungefär samma utbredning som spillkråka) utlämnats i kartan.  
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Skyddade arter 

Arter skyddade enligt 4 § i artskyddsförordningen  
I området påträffades fyra arter som är skyddade enligt 4 § i Artskyddsförordningen 
kungsfågel, gröngöling, spillkråka och en skyddsklassad art. Samtliga arter är rödlistade.  

Spillkråkan noterades i objekt 19 (rödlistningsklass nära hotad NT) och i objekt 10 finns 
spår av födosök på basen av en högstubbe. Arten har stora revir och det är inte säkert att 
den häckar i objektet, men nyttjar avgjort området för födosök. Arten har ett extra starkt 
skydd då den listas i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 (se faktaruta). Gröngöling (NT) kan 
eventuellt häcka i området men det är inte säkert att den gör det. I objekt 6, 8, 10 och 19 
noterades vid flera tillfällen sjungande kungsfågel (sårbar, VU). Kungsfågelns är en i reg-
ionen vanlig fågelart och rödlistningen beror på en kontinuerlig minskning i antal sedan 
1990. Vid inventeringstillfället i april påträffades slutligen en nationellt skyddsklassad art 
(ArtDatabanken 2018). Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för våra mest 
känsliga arter döljs eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars kunde 
uppstå om de kom till allmän kännedom. Exakta fyndplatser för dessa så kallade skydds-
klassade arter visas därför inte öppet för allmänheten.  

Arter som skyddas av lagstiftning enligt 4 §§ artskyddsförordningen (AFS, 2007:845) och 
är fridlysta i Sverige. Artskyddsförordningen ska ses som en precisering av vad som kan 
följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter (mark- och miljööver-
domstolen 2013:13 och mark- och miljööverdomstolen M11317-14). Detta innebär att 
tillståndsmyndigheten ska bedöma hur skyddade arter påverkas av en planerad verksam-
het. Syftet med artskyddet är enligt 8 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken att skydda arter.  

Enligt en dom i Miljööverdomstolen (MÖD 2016:1) skall artskyddsförordningen tolkas 
så att när syftet med ett projekt inte är att döda och skada så gäller inte skyddet enskilda 
individer. En bedömning skall istället göras av om åtgärden försvårar möjligheterna att 
uppnå gynnsam bevarandestatus för arten. Om ett projekt försvårar möjligheterna så kan 
man inte få dispens, men om projektet inte försvårar möjligheterna så behöver man inte 
dispens. Den juridiska tolkningen innebär därför i praktiken att dispensansökningar säl-
lan är aktuella, och enligt Naturvårdsverkets handbok om artskyddsförordningen (Natur-
vårdsverket 2009) är en detaljplan dessutom ytterst sällan dispensgrundande. Ofta ge-
nomförs istället åtgärder, som del av själva projektet, så att det går att upprätthålla en 
ekologisk funktion och kontinuitet i det aktuella området. Syftet är att populationer av 
de skyddade arterna i området ska kunna finnas kvar. Avgränsningen av ”den lokala po-
pulationen” är beroende av vilken art det är, hur rörlig den är, och hur omgivningen och 
spridningsmöjligheterna ser ut. 

För den skyddsklassade arten, spillkråka och gröngöling bör vidare utredning av före-
komst göras som kunskapsunderlag för att kunna ge förslag till eventuella åtgärder för 
att undvika risk för förbud enligt artskyddsförordningen. 

Bland kärlväxter noterades fyra fridlysta kärlväxter; orkidén skogsknipprot (objekt 16), 
blåsippa (objekt 1 och 5), gullviva (objekt 25), samt liljekonvalj (objekt 6). Skogsknippro-
ten och i viss mån även blåsippan bör beaktas vid planering av eventuell bebyggelse för 
att undvika förbud enligt Artskyddsförordningen. 

I objekt 8, 11 och 12 finns vattensamlingar som utgör potentiella livsmiljöer för grod-
djur, vid fältbesöken har dock inga observationer av grodor gjorts.  
  

Skyddad art 
En skyddad art är 
fridlyst med hjälp av 
lagstiftning och in-

nebär oftast att man 
inte får plocka, 
fånga, döda eller på 
annat sätt samla in 
eller skada exem-
plar av arten. I 

många fall får man 
inte heller ta bort 
eller skada artens 
frön, ägg, rom eller 
bon.  

För arter listade i § 
4 artskyddsförord-

ningen så är det 
också förbjudet att 
skada eller förstöra 
djurens fortplant-
ningsområden eller 
viloplatser 

Fågeldirektivet (rå-
dets direktiv 
79/409/EEG) om-

fattar alla vilda få-
gelarter som före-
kommer naturligt 
inom EU och gäller 
för fåglar samt de-
ras ägg, bon och 

livsmiljöer. Syftet är 
att återskapa arter-
nas populationer 
på en nivå ”som 
svarar mot ekolo-
giska, vetenskap-

liga och kulturella 
behov”. Det ska 
ske genom åtgär-
der riktade mot ar-
terna och deras 
livsmiljöer (Natur-

vårdsverket 2009).  
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Tabell 1. Skyddade arter med påvisad och sannolik förekomst i utredningsområdet. Starkast skydd har arter 
ingående i 4 § eller 6 § Artskyddsförordningen  

Svenskt namn Skydd Förekomst Källa 

Kungsfågel 4 § Artskyddsförordningen Objekt 6, 8, 10, 19 Ekologigruppen 2018 

Gröngöling 4 § Artskyddsförordningen Objekt 9 Ekologigruppen 2018 

Spillkråka 4 § Artskyddsförordningen Objekt 19, i 10 spår efter födosök Ekologigruppen 2018 

Blåsippa 8 § Artskyddsförordningen Objekt 1,5, 20, 31 Ekologigruppen 2018 

Gullviva 8 § Artskyddsförordningen Objekt 25  Ekologigruppen 2018 

Skogsknipprot 8 § Artskyddsförordningen Objekt 16 Ekologigruppen 2018 

Liljekonvalj 9 § Artskyddsförordningen Objekt 6 Ekologigruppen 2018 

Rödlistade arter 
Bland påträffade signal- och indikatorarter noteras tio rödlistade arter (Artdatabanken 
2015). Den i området mest frekvent förekommande är tallticka Phellinus pini (figur 12) 
som är rödlistad som nära hotad (NT) men är ganska spridd i kommunen med många 
fyndplatser. Arten är knuten till gamla tallar och signalerar vanligtvis höga naturvärden 
då den hittas i skogsmiljöer. Övriga rödlistade storsvampar är kötticka Leptoporus mollis 
(NT) och vintertagging Irpicodon pendulus (NT) även dessa arter har högt skogligt signal-
värde och signalerar skogar med höga naturvärden. Vintertagging (NT) har endast en yt-
terligare känd fyndplats i kommunen. Köttickan är tidigare funnen på sju lokaler.  

Bland insekterna hittades spår efter reliktbock Nothorhina muricata (NT) och jättesvamp-
mal Scardia boletella (NT) (figur 13). Reliktbocken indikerar tallskogar med kontinuitet av 
gamla tallar där den lever på solbelysta, gamla levande tallar. Jättesvampmalens larver le-
ver i döda trädstammar av bland annat bok och björk med angrepp av vedsvamp och 
den kräver lång kontinuitet på lämpliga substrat. Jättesvampmalen är tidigare funnen på 
sju lokaler i kommunen, medan reliktbocken har ca 20-talet fyndplatser.  

 

Figur 12. Tallticka på gammal tall. Arten är knuten till gamla tallar och signalerar vanligtvis höga naturvärden då 
den hittas i skogsmiljöer. 

Rödlistan -  
Rödlistkategorier  
Rödlistan för Sve-
rige utarbetas av 
ArtDatabanken. 
Rödlistan anger 
olika arters risk att 

dö ut från Sverige. 
Arterna listas i olika 
rödlistkategorier 
beroende på artens 
status. Det finns sju 
kategorier: 

(RE) försvunnen, 

(CR) akut hotad, 
(EN) starkt hotad, 
(VU) sårbar, (NT) 
nära hotad, (LC) 
livskraftig, (DD) 
kunskapsbrist. 
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Utöver fågelarterna kungsfågel som nämnts under skyddade arter så hittades också spår 
efter födosökande spillkråka Dryocopus martius (NT). Arten är upptagen i fågeldirektivets 
bilaga 1. Den är tämligen allmän i kommunen och är en nyckelart i boreala skogar. Ar-
tens bohålor utnyttjas av en mängd djurarter t.ex. storskrake, salskrake, ugglor, mård, ek-
orre och fladdermöss.  
Tabell 2. Rödlistade och indikatorarter med förekomst inom området. Rödlistkategorier (R.K.): NT - Nära ho-
tad, VU - Sårbar, EN – Starkt hotad, CR -Akut hotad. Parentes runt naverlönn innebär att arten inte spontant 
förekommande i området utan medvetet införd. Rödlistning av naverlönn omfattar bara naturliga förekomster.  

Svenskt namn Vetenskapligt namn Artgrupp Förekomst R.K. Källa 

Tallticka Phellinus pini Storsvampar Objekt 4, 7, 8, 13, 19 NT Ekologigruppen 

Kötticka Leptoporus mollis Storsvampar Objekt 13 NT Ekologigruppen 

Vintertagging Irpicodon pendulus Storsvampar Objekt 4 NT Ekologigruppen 

Reliktbock Nothorhina muricata Skalbaggar Objekt 7 NT Ekologigruppen 

Jättesvampmal Scardia boletella Fjärilar Objekt 13, 19, 29 NT Ekologigruppen 

(Naverlönn) Acer	campestre Kärlväxter Objekt 33 (CR) Ekologigruppen  

Skogsalm Ulmus	glabra Kärlväxter Objekt 2, 25, 32 CR Ekologigruppen  

Ask Fraxinus	excelsior	 Kärlväxter Objekt 2, 5, 16, 17, 
30, 31, 32 

EN Ekologigruppen 

Gröngöling Picus	viridis	 Fåglar Objekt 9 NT Ekologigruppen 

Kungsfågel Regulus	regulus	 Fåglar Objekt 6, 8, 10, 19 VU Ekologigruppen 

Spillkråka Dryocopus	martius	 Fåglar Objekt 10, 19 NT Ekologigruppen 

 
I objekt 2, 26 och 32 noterade också den akut hotade skogsalmen Ulmus glabra (CR). 
Skogsalmens rödlistning beror på almsjukan och arten är fortfarande ganska vanlig i reg-
ionen. Naverlönn, även detta en akut hotad art med naturlig förekomst i Skåne, påträffa-
des med sex träd i objekt 32. Dessa träd är planterade. Rödlistning av naverlönn omfat-
tar inte planerade träd.   

 

Figur 13. Kläckhål från fjärilen jättesvampmal på fnöskticka och björk. Jättesvampmalens larver lever i döda 
trädstammar av bland annat björk med angrepp av vedsvamp och den kräver lång kontinuitet på lämpliga sub-
strat.  
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Övriga naturvårdsarter 
Förutom rödlistade och skyddade arter påträffades bland övriga naturvårdsarter sex arter 
med mycket högt, åtta arter med högt och 37 arter med visst indikatorvärde. Arter med 
högt eller mycket högt indikatorvärde redovisas på karta figur 11. Samtliga naturvårdsar-
ter listas i bilaga 2. Här finns också en kort beskrivning av arternas ekologi och krav på 
livsmiljö. Arter med högt eller mycket högt indikatorvärde räknas enligt Ekologigrup-
pens naturvärdesbedömningsmetodik som skyddsvärda.  

I skogsmark dominerar fåglar, svampar och mossor bland naturvårdsarterna. I före detta 
betesmarker är kärlväxter vanligaste artgruppen.  

Bland arter med mycket högt indikatorvärde kan nämnas svampen kantarellmussling 
som lever på ädellövträdsved, marksvamparna zontaggsvamp och skarp dropp-
taggsvamp, samt den granlevande skalbaggen bronshjon. Dessa arter är dessutom upp-
tagna som signalarter av Skogsstyrelsen och indikerar höga naturvärden då de hittas i 
skog. Kantarellmusslingen har enligt Artportalen här sin enda kända fyndplats i kommu-
nen. Även zontaggsvampen är ovanlig i kommunen med tre tidigare fynd enligt Artpor-
talen. Det finns säkert fler okända förekomster av arterna i kommunen men för kanta-
rellmusslingen är det säkerligen få. Bland arter med mycket högt indikatorvärden märks 
också spåtistel som växte i den solexponerade och artrika vägkanten i områdets sydöstra 
del. Arten är knuten till artrika betesmarker och är funnen på ca 20-talet lokaler i kom-
munen.  

Bland arter med högt indikatorvärde märks bland andra de i kommunen ovanliga arterna 
Ängstigerfluga och knippspröding. Ängstigerfluga vars larver lever i multnande lövved, 
noterades i objekt 2 i Strömma 4:1. Arterna har enligt Artportalen här sin enda kända 
fyndplats i kommunen i undersökningsområdet. Ängstigerfluga är dock tidigare registre-
rad på Runmarö (Fredrik Sjöberg). Bland andra skogslevande arter märks sotlav med 
endast tre tidigare fyndplatser i kommunen. Arten växte på gran, vilket är ovanligt i reg-
ionen.  Den tidigare rödlistade grå punktlaven påträffades på ett grovt ädellövträd i ob-
jekt 25. Arten är i kommunen tidigare påträffad ca tio gånger.  

På skogsklädd betesmark hittades gruskammossa som har högt indikatorvärde i naturty-
pen. På betesmark noterades med högt indikatorvärde också kärlväxterna jungfrulin och 
vårfingerört. Samt ytterligare tio kärlväxter med visst indikatorvärde.   



 NVI Strömma S7 

23 

Tabell 3. Naturvårdsarter med högt eller mycket högt indikatorvärde, påträffade i undersökningsområdet.  

Svenskt namn Vetenskapligt namn Artgrupp Förekomst Indikator-
värde 

Källa 

Kantarellmussling Plicaturopsis crispa Storsvampar Objekt 2 Mycket högt Ekologigruppen 

Skarp dropp-
taggsvamp  

Hydnellum peckii Storsvampar Objekt 1 Mycket högt Ekologigruppen 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens Storsvampar Objekt 29 Mycket högt Ekologigruppen 

Bronshjon Callidium coriaceum Skalbaggar Objekt 7 Mycket högt Ekologigruppen 

Idegran Taxus baccata Kärlväxter Objekt 3 Mycket högt Ekologigruppen 

Lind Tilia cordata Kärlväxter Objekt 25 Mycket högt Ekologigruppen 

Spåtistel  Carlina vulgaris Kärlväxter Objekt 18 Mycket högt Ekologigruppen 

Dubbeltrast Turdus viscivorus Fåglar Objekt 13 Högt Ekologigruppen 

Gruskammossa Abietinella abietina Mossor Objekt 9 Högt Ekologigruppen 

Jungfrulin Polygala vulgaris Kärlväxter Objekt 9 Högt Ekologigruppen 

Vårfingerört Potentilla crantzii Kärlväxter Objekt 9 Högt Ekologgruppen 

Knippspröding  Psathyrella multipedata Storsvampar Objekt 16 Högt Ekologigruppen 

Liten punktlav Acrocordia cavata Lavar Objekt 2 Högt Ekologigruppen 

Grå punktlav Acrocordia gemata Lavar Objekt 25 Högt Ekologigruppen 

Ängstigerfluga Temnostoma bomby-
lans 

Tvåvingar Objekt 2 Högt Ekologigruppen 

 

Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd inventerades 2017 inom de centrala delarna av utredningsområdet 
(Ekologigruppen 2017). Ytterligare noteringar av särskilt skyddsvärda träd (se faktaruta) 
och alléträd i tidigare icke inventerade områden gjordes 2018. Någon systematisk karte-
ring av enskilda skyddsvärda träd ingick inte i uppdraget. Det innebär att det saknas nog-
grann kartering av skyddsvärda träd inom stora delar av planområdet.  

En karta över skyddsvärda träd i naturvärdesobjekten redovisas i figur 15. En stor del av 
naturvärdena är knutna till tall och gamla grova träd i den centrala delen av inventerings-
området. Naturvårdsobjekt 7 hyser flest gamla och/eller grova träd är också de som är 
mest naturskogsartade, flerskiktade och opåverkade av skogsbruk. Även objekt 4, 8, 9, 
19, 29 och 31 hyser särskilt skyddsvärda tallar. De särskilt skyddsvärda tallarna som note-
rades 2018 bedöms alla vara över 200 år gamla. Den grövsta tallen mäter 85 cm i diame-
ter och växer vid stranden i objekt 31. 

Objekt 25 hyser en lång rad gamla ädellövträd. De flesta är dock i de knappt en meter i 
diameter och har en ålder på ca 170 år. Två jätteträd av balsampoppel (120 cm i diame-
ter) växte inom objektet. Värt att nämna är också en jättelik gran, med en diameter på 95 
cm som växter vid Strömma kanal (objekt 33). I samma objekt finns också värdefulla 
gamla askar med ålder på ca 150 år. För beskrivning av skyddsvärda träd som inventera-
des 2017 se separat rapport (Ekologigruppen 2017).  

Skyddsvärda träd 
Med särskilt skydds-
värda träd avses föl-
jande (Naturvårdsver-
ket 2004) 

• Jätteträd; träd ≥ 1 
meter i diameter. 

• Mycket gamla träd; 
gran, tall, ek och bok 
äldre än 200 år. Öv-
riga trädslag äldre än 
140 år. 

• Grova hålträd; träd 
≥ 0,4 meter på det 
smalaste stället upp 
till brösthöjd med ut-
vecklad hålighet i 
stam (eller gren) 
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Figur 14. Områdets grövsta tall växte inom objekt 31, nära marinan vid Strömma. Den hade en uppskattad ål-
der på över 200 år och mätte 95 cm i brösthöjdsdiameter.  

Figur 15. Karta med förekomst av skyddsvärda träd som mätts in 2017 respektive 2018. Alléträden i objekt 2 
redovisas separat i avsnittet om inmätning av alléträd. I den centrala delen av planområdet mätts träd som hyste 
rödlistade arter in 2018. I planområdet men utanför det på kartan markerade inventeringsområdet finns flera 
områden med rik förekomst av skyddsvärda träd.  
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Kartering av alléträd 
På fastigheten Strömma 4:1 i objekt 2 finns en ensidig allé med 21 träd av ek, björk, sälg, 
skogsalm, sötkörsbär och asp (figur 16). Dessa mättes in och karterades inom ramen för 
detta uppdrag. Flera av träden har en artrik lavflora med bland annat flertalet arter av 
nål- och spiklavar. På skogsalm i allén noterades också liten punktlav (indikatorart) och 
kantarellmussling (signalart). Det är värt att notera att skogsalm i sig är skyddsvärd då ar-
ten numera är rödlistad som akut hotad (CR). Skogsalmens minskning i landet beror på 
almsjukan. Träden i planområdet uppfattades dock som friska. 

Alléstrukturen med fristående träd i långa rader medför att solljus når in till de gamla och 
grovbarkiga stammarna och i och med detta kan alléer hysa mycket sällsynta biotoper. 
Alléer bildar med andra ord sammanhängande biologiska korridorer för hotat växt- och 
djurliv och är skyddade i miljöbalken enligt lagen om generellt biotopskydd.  

Gamla och solbelysta träd i alléer utgör viktiga biologiska stråk och är viktiga boplatser 
för ett flertal arter och organismgrupper. Bland annat vedlevande insekter och olika epi-
fyter, exempelvis svampar och lavar. Alléträd är på många håll de äldsta levande elemen-
ten i kulturlandskapet och har fungerat som en fristad för arter som är knutna till gamla 
träd med deras barkkemi och grova bark. 

 

Figur 16. Alléträd i Strömma 4:1.   
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Biologiska spridningssamband  
I detta avsnitt utreds biologiska spridningssamband mellan naturvärdesobjekt i Strömma 
S7 och Strömma S5 samt kommande Norrvikens biotopskyddsområde. Analysen har ge-
nomförts genom att titta på möjligheter för olika så kallade modellarter att sprida sig 
mellan områden i olika ekosystem. Här är närhet till områden med samma naturtyp, 
samt områden med värdekärnor och särskild rik biologisk mångfald viktiga faktorer. 
Värdekärnor utgörs här av nyckelbiotoper, samt områden med naturvärdesklass 2 i S7. I 
område S5 utgör också vissa klass 3-objekt också värdekärnor. Anledning till detta är att 
dessa av Ekologigruppen preliminärt av bedöms av Ekologigruppen som felklassade 
klass 2 objekt och de ingår därför som kärnområden i denna analys. Orsak till att de be-
döms hysa höga naturvärden är att de enligt naturvärdesinventeringen (Svensk Ekologi-
konsult 2017) hyser flera rödlistade arter (bland annat reliktbock och tallticka) vilket ger 
påtagligt artvärde, samt att de strukturer som pekats i form av bland annat rik förekomst 
av värdefulla träd borde ge påtagligt biotopvärde.  

För Strömma S7 och S5 är i första barrskogsekosystemet det dominerande och viktig-
aste. Här finns också små områden med betesmark och ek, vilka utreds mer översiktligt.  

Regionala spridningssamband  
Planområdet ligger bara några hundra meter från den regionala grönkilen Nacka–
Värmdö. De arter som framförallt kan använda kilen för spridning till området och vi-
dare ut mot Stavsnäs i ett kommunalt spridningssamband är främst arter knutna till barr-
skogsmiljöer. Spridning går i första hand via Strömma kanal, där passagen är som kortast 
över vatten, som utgör ett spridningshinder för barrskogslevande arter.  

 

Figur 17. Regionala spridningssamband nära planområdet. Den regionala grönkilen Nacka-Värmdö (Region-
planekontoret 2010) ligger strax norr om planområdet men skiljs åt av vatten. De starkaste spridningssam-
banden för landlevande arter går via Strömma kanal.  
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Barrskogssamband 
I analys av barrskogssambanden har i denna analys tofsmes använts som modellorgan-
ism. Tofsmesen är en svårspridd art som finns i större sammanhängande barrskogsom-
råden. Den skyr öppna områden och vill se närmaste barrskogsdunge innan den vågar 
flyga iväg. Arten häckar i planområde S7. Det är oklart om den finns i S5. 

Tofsmesen kan fungera som modellart också representera andra arter knutna till tall-
skogsmiljöer. I Strömma S5 har liksom i Strömma S7 ett större antal skyddsvärda och 
gamla tallar dokumenterats. Förutsatt att träden är av rätt åldersklass och förekommer i 
rätt miljöer kan man tänka sig att det finns ett relevant samband mellan S5 och S7 för ar-
ter som är knutna till gammal tall. Exempel på sådana arter är tallticka, vintertagging och 
reliktbock. Reliktbocken är dock svårspridd och sprider sig huvudsakligen i omedelbar 
närhet från värdträdet. I extremfall kan man tänka sig spridning uppemot en km.    

  

Figur 18. Barrskogssamband i området. Sambanden mellan de två planområdena S7 och S5 bedöms inte som 
särskilt starka. De viktigaste spridningssambanden för barrskogslevande går istället i nord sydlig riktning 
vid S5 och från Strömma kanal mot nyckelbiotoper och sammanhängande skogsområden i öst för 
Strömma S7.  

För planområdet Strömma S7 bedöms det viktigaste spridningssambanden för barrskog-
slevande gå från norr från den regionala grönkilen, via Strömma kanal. I öster fortsätter 
dessa starka spridningssamband mot sammanhängande barrskogar och nyckelbiotoper i 
öst vid Våmfjärdens stränder (figur 18). Skogarna i planområdet S7 är en del av det stora 
sammanhängande skogsområdet mellan Våmfjärden och Strömma. Skogsområdet är ge-
nomskuret av väg 222 men denna väg är så smal så att den inte på ett alvarligt sätt för-
svårar spridning för arter som tofsmes, spillkråka, tallticka, vintertaggig eller reliktbock. 
Flera viktiga kärnområden med artrika tallskogsmiljöer finns inom detta sammanhäng-
ande barrskogsområde (figur 18).  

För planområdet Strömma S5 bedöms de viktigaste spridningssambanden för barrskogs-
levande arter gå i nord sydlig riktning via Strömma kanal och vidare mot Fågelbro. Här 
utgör kärnområden med klass 3 objekt och nyckelbiotoper på Fågelbrolandet de viktig-
aste sambanden (figur 18).  

Vissa spridningssamband för barrskogslevande arter finns mellan planområdena S7 och 
S5, men dessa är sannolikt mindre viktiga för arter som reliktbock och tofsmes i jämfö-
relse mellan de ovan nämnda sambanden.  
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Ädellövskogssamband 
I analys av ädellövskogssambanden har i denna analys en teoretisk insektsart knuten till 
ihåliga gamla ekar använts som modellorganism. Modellarten kräver ett sammanhäng-
ande nätverk av ihåliga och eller gamla ekar där avstånden mellan ekarna är minde än en 
kilometer. I analysen har fynd av skyddsvärda ekar i länsstyrelsens jätteträdsinventering 
använts. I planområde S7 finns endast en grov ek och en grov död ek. I planområde S5 
finns ett flertal grova ekar men få ihåliga träd och dessa är tyvärr inte karterade digitalt.  

 

Figur 19. Ädellövskogssamband i området.  

Sambanden mellan S5 och S7 och den regionala grönkilen i norr bedöms som relativt 
svaga. De finns vissa samband mellan de två planområdena men bedöms inte som sär-
skilt starka då planområde S7 har mycket sparsam förekomst av äldre ek och detta bara i 
ett delområde. Sambanden mellan ädellövsmiljöer i Fågelbro och planområde S5 be-
döms däremot som relativt starka.  
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Känslighet och förslag till anpassningar 
Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge dess miljö 
har fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar 
för ett område att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning (fi-
gur 20). 

För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de 
största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer är; frag-
mentering (d.v.s. uppdelning av en miljö till flera icke sammanhängande) av naturmiljöer 
av en viss naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar el-
ler bebyggelse.  

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden är enklare att återskapa. Lägre 
naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan kompenseras genom att 
skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya strukturen eller i intilliggande områden.  

Skogsnaturtyper är dock mycket svårare att restaurera och återskapa än naturtyper av 
gräsmarkskaraktär eller andra miljöer som gynnas av störning. Högre naturvärden, sär-
skilt sådana värden som är knutna till exempelvis gamla träd (hällmarkstallskogar) och 
skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att återskapa eller kompensera för 
och bör därmed inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga för ingrepp och upp-
kommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel. 

 

Figur 20. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och dess naturvärde hänger samman. 
Denna figur kan bäst tillämpas på naturtyper av skoglig karaktär.   

Varför är gamla träd skyddsvärda? 
Om en tall får växa fritt blir den normalt mellan 250–400 år gammal. Det finns dock ex-
emplar som blivit över 600 år gamla. Även efter att träden dött har de stort värde för 
den biologiska mångfalden eftersom många insekter, andra småkryp och svampar trivs i 
döda tallar och en del djur och fåglar fortsatt kan bo i dess bohålor. Insekterna utgör 
dessutom föda åt hackspettar. De flesta tallar i Mellansverige idag avverkas innan de blir 
100 år. En mycket liten andel, kanske mindre än 1% av träden blir idag över 200 år 
gamla och får stå kvar som döda. I en obrukad naturskog skulle över hälften av träden 
uppnå denna ålder. Utarmningen av den biologiska mångfalden är tillsammans med kli-
matförändringen den största miljöutmaningen i världen idag. I Sverige är det just det fak-
tum att äldre skog försvinner en stor orsak till utarmningen. Det bör också nämnas att 
det ofta är i mer tätortsnära miljöer man idag hittar gammal tallskog. I det storskaliga 
skogsbruket, utanför skyddade områden, är det mesta redan avverkat. 

Forskningen har ännu inte kommit nog långt för att vara säker på vilka risker som är 
kopplade till detta. Mycket tyder dock på att detta innebär att naturen blir mindre mot-
ståndskraftig mot klimatförändringar och att ekologiska system riskerar att förstöras på 
sådana sätt att värden av stor vikt för människan kan försvinna. Detta kan handla om 
möjligheten att hitta mediciner eller att skogsbruket blir mer sjukdomsutsatt. Allt mer 
forskning visar också på människans starka koppling till biologisk mångfald där männi-
skor med tillgång till natur med rik mångfald både är fysiskt och psykiskt friskare.  
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Man bör beakta följande vid exploatering av skyddsvärda träd: 

§ Alléträd bör i möjligaste mån sparas vid exploatering och om de avverkas ersättas.  
§ Skogar är känsliga för exploateringar där gamla träd avverkas.  
§ Skogar är känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, både i 

form av liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och 
olika förmultningsstadier av ved försvinner. Många arter måste hela tiden ha tillgång 
till sitt substrat (sin livsmiljö) och tar man bort substratet tar man helt enkelt bort 
möjligheterna för arterna att existera.  

§ Hällmarkstallskog, där markerna ofta är magra och jordtäcket är tunt, är känsliga för 
slitage i samband med en exploatering, framförallt i avseende på skador från 
skogsmaskiner och fordon. 

§ Hällmarkstallskogar kan också vara känsliga för slitage från ett ökat besökstryck. 
§ Gamla, solbelysta träd är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar 

dessa. Flera rödlistade insektsarter kräver solbelysta träd som livsmiljö. 
§ Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom 

områdena för att värdena ska kunna finnas kvar.  
§ Träds rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs alldeles för nära intill 

träden. 
§ Hällmarkstallskogar kan på lång sikt hotas om användningen av området innebär att 

föryngring av träd inte sker, till exempel till följd av hårt slitage. 

Förslag till anpassningar 
Bevara områden av högt naturvärde, klass 2. Områden med höga värden finns i alla 
de fastigheterna som ingår i planen. I 4:1 och 6:1 utgörs endast mindre delar av höga 
värden men i 7:1 dominerar de helt. Objekt 4, 7, 9, 13, 19, 25 och 29 bedöms hysa höga 
naturvärden (figur 4). Objekt 4, 7, 13 och 29 har många gamla träd, främst tallar och 
rödlistade arter kopplade till dessa miljöer. För att naturvärdena ska bestå krävs att det 
finns en tillräcklig blandning av gamla och unga träd inom området. Värdefulla träd och 
strukturer bör pekas ut och sparas. Parkmiljön invid fastigheten i objekt 25 hyser många 
gamla ädellövträd. Objekt 9 består av gammal trädklädd betesmark vilket är nationellt 
sällsynt och hotat. Området hyser en rik kärlväxtflora med ett flertal naturvårdsarter. 
Områdena bör inte bebyggas då naturvärdena i princip inte går att återskapa. 

Områden med påtagligt värde, klass 3, bör sparas i så stor utsträckning som möj-
ligt, för att säkerställa värden knutna till barrskogsmiljöer inom planområdet.  

Säkerställ stora sammanhängande barrskogsområden. Barrskogsområdet vid 
Strömma S 7 ingår i ett större sammanhängande skogsområde som fortsätter österut 
mot Våmfjärden. Området är delat av väg 222 men de ekologiska sambanden är ändå så 
starka så att barrskogslevande arter kan röra sig relativt fritt. Om detta område splittras 
upp genom bebyggelse av skogar med högt eller påtagligt naturvärde, riskerar arter som 
kräver stor sammanhållen skogsyta som exempelvis tofsmes att försvinna från området.  

Säkerställ framtida spridningssamband för barrskog och betesmarker. Spridnings-
sambanden mellan den regionala grönkilen och vidare österut mot Djurö riskerar att på-
verkas om området bebyggs.  Vid planering bör de negativa effekterna minimeras genom 
att spridningsvägar för barrskogslevande arter lämnas i öst – västlig riktning. Här är det 
allra viktigast att säkerställa att en spridningszon utmed stranden till Bervikssund och vi-
dare österut genom objekt 15 bibehålls. Objekt 9 utgör ett område som har betydelse för 
spridningssamband för ängs- och betesmarksarter. Detta bör beaktas i planeringen. Om 
skada sker på objektet bör det kompenseras.  

Säkerställ fortsatt förekomst av förekommande rödlistade arter, skyddade arter 
och naturvårdsarter med liten förekomst i kommunen. Särskild hänsyn bör tas i pla-
neringen till denna typ av arter.  
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Det bör utredas hur lokala populationerna av de skyddade arterna skogsknipprot, grön-
göling, spillkråka, den skyddsklassade arten påverkas av eventuell exploatering.  
Vidare bör åtgärder genomföras så att växtplatser eller livsmiljöer för sällsynta eller röd-
listade arter påverkas så lite som möjligt. Av särskild vikt är att beakta förekomst av, 
ängstigerfluga, kantarellmussling, zontaggsvamp, knippspröding, samt den rödlistade ar-
ten vintertagging, då dessa arter är mycket sällsynta i kommunen. Det bör utredas hur 
exploatering kan ske utan att äventyra dessa arters framtida förekomst i området.  

Bevara alléträden på fastighet Strömma 4:1 eller ersätt träden med nya av samma 
art. Särskild hänsyn bör tas i planeringen till alléträden på fastigheten. Vid planering bör 
särskild hänsyn tas vid placering av byggnader så att träden i möjligaste mån sparas. De 
bör förses med skydd för att förhindra fysisk skada av stammarna under byggtiden. Und-
vik att kompaktera jorden under trädens kronor under byggtiden då rotsystemen annars 
kan skadas. I de fall fällning av träd inte kan undvikas eller att träd dör av skador bör de 
ersättas med i första hand liknande trädart. Inhemsk proviniens bör användas och för 
alm bör en almsjukeresistent form användas, exempelvis den triploida form som tagits 
fram vid Källstorp. 

Bevara värdefulla träd vid bebyggelse inom fastigheterna 4:1, 6:1 och 7:1 eller 
andra delar som ska bebyggas. Kartera värdefulla träd inom fastigheter där bebyg-
gelse planeras och anpassa denna så att värdefulla tallar (6:1 och 7:1) och ekar (7:1) i 
möjligaste mån sparas och skyddas i planen. Om andra delar av området planeras för be-
byggelse är det lämpligt att kartera skyddsvärda träd för detaljplaneringen. Särskilt viktigt 
är detta i området med gamla ädellövträd (objekt 25 och 32). Undvik att kompaktera jor-
den under trädens kronor under byggtiden då rotsystemen annars kan skadas. 

Beakta artrik betesmarksflora inom fastighet 7:1. Rester av artrik betesmarkflora i 
det sydvända skogsbrynet i fastigheten skyddas och i den mån den påverkas av bebyg-
gelse, vägar eller anläggningsarbete så kompenseras förlust genom anläggande av ny 
ängsyta.  

Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning. Detaljplanen kommer sanno-
likt innebära att viss del naturmark tas i anspråk, vilket minskar utrymmet för ekosystem-
tjänster, främst tjänsten biologisk mångfald, på en lokal nivå. För att minska påverkan på 
den biologiska mångfalden bör gestaltning av hus och nyttjandet av verktyget grönyte-
faktor (GFY) ge förutsättningar för bevarande av och tillhandahållande av nya eko-
systemtjänster i området. Detta kan till exempel ske genom gröna biotoptak, utformning 
av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapade växtlighet, samt småmiljöer för insekter 
och groddjur i stödmurar, lekmaterial och andra landskapselement. 

Övriga anpassningar som föreslås 
Ny bebyggelse, anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i na-
turmark som ska vara kvar i området minimeras och skyddsvärda träd kan spa-
ras. Särskilda ansträngningar bör göras för områdets äldre tallar. Observera att trädens 
rötter är känsliga för påverkan av schakt, och att rötterna når lika långt ut som trädkro-
nan. Frilagda rötter skall inte grävas/slitas av utan bör beskäras och täckas över för att 
bevara fukten. 
Nedtagna större trädstammar av tall och gran, bör företrädesvis sparas i området 
och placeras ut på plats eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer. Död 
ved är en värdefull resurs som gynnar många arter. 
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Bedömning av effekt av exploatering 
Nedan beskrivs konsekvenser på naturvärden av planen Strömma 7 ingår bebyggelse av 
tomter med avgränsning enligt figur 1 och läge gentemot naturvärdesobjekt enligt figur 
4. Dessutom utreds konsekvenser av bebyggelse skogsområdena i objekt 10 (figur 4).  

Konsekvenser har bedömts från noll till minus fyra för konsekvenser av exploatering i 
berörda objekt (bilaga 5.3). Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, 
men också till miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, 
gränsvärden och miljömål. 

Konsekvenser av föreslagen planerad bebyggelse 
inom 4:1, 6:1, 7:1 

Konsekvenser av bebyggelse för värdefulla barrskogar  
-3, planförslaget bedöms kunna medföra stora negativa konsekvenser på naturvärden 
knutna till barrskogar.  

Hela området med planerad bebyggelse på fastighet Strömma 7:1 kommer att beröra be-
stånd med högt naturvärde, naturvärdesklass 2 (objekt 7). Miljön utgörs av barrskog. 
Den uppfyller kvalitetskrav på natura 2000-naturtypen taiga, som är en nationellt ovanlig 
och hotad naturtyp. Planförslaget ligger i ett skogsområde som hyser gamla tallar, torra-
kor samt en del naturvårdsarter. Bebyggelsen kommer här att påverka bland annat fynd 
av den rödlistade arten reliktbock som finns på gammal solexponerad tall. Skogsområdet 
är en del av ett större sammanhängande område som är väldigt lite påverkat av skogs-
bruk. Skogen är flerskiktad med grova och gamla träd. De flesta träden är mellan 100 
och 200 år gamla, men det finns även äldre träd och en viss tallföryngring. Den rödlis-
tade vedsvampen tallticka (NT) förekommer på ett flertal gamla tallar i området.  

Södra delen av planerad bebyggelse på Strömma 4:1 är förlagd i en tallskog med häll-
marksprägel, detta objekt (objekt 4) har gammal tall och höga naturvärden (naturvärdes-
klass 2) och kommer att påverkas negativt i stor utsträckning. Bland naturvårdsarterna i 
detta objekt kan nämnas tallticka (NT) samt den i kommunen mycket sällsynta vintertag-
gingen (NT). Avgränsning av 4:1 bör anpassas så att hällmarker med gammal skog i sö-
der undantas från bebyggelse.  

Den planerade bebyggelsen vid Strömma 6:1 medför att skogsmark med påtagligt natur-
värde (naturvärdesklass 3) påverkas negativt, också detta skogsområde hyser tallticka 
(NT). 

Konsekvenser av bebyggelse för värdefulla gräsmarker  
-3, planförslaget bedöms kunna medföra stora negativa konsekvenser på naturvärden 
knutna till gräsmarker.  

Vid Strömma 6:1 kommer planförslaget till delar att beröra gammal trädklädd betesmark 
där hela objektet kommer att tas i anspråk av planerad bebyggelse och väg till denna. Na-
turtypen är nationellt sällsynt och hotad. Området hyser en rik kärlväxtflora med ett fler-
tal naturvårdsarter.  

Konsekvenser för skyddsvärda arter 
-2 till -3, planförslaget bedöms medföra märkbara till stora negativa konsekvenser som 
en följd av ianspråktagande av naturmark.  

Bland skogslevande arter kommer bland annat de rödlistade arterna reliktbock (7:1), 
vintertagging (4:1) och tallticka (alla fastigheter) att påverkas märkbart. Talltickan före-
kommer även i stor utsträckning utanför planerad bebyggelse emedan reliktbock och 
vintertagging enbart hittades i de fastigheter som ingår i planen.   
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Vintertagging (NT) noterades enbart på en tall i objekt 4 i utkanten av Strömma 4:1. 
Den har endast en ytterligare känd fyndplats i kommunen även om fler förekomster sä-
kert finns. Exploatering av hällmarksdelen del av fastigheten 4:1 innebär ändå en risk för 
att arten försvinner från kommunen. För att säkerställa fortlevnad av arterna säkerställas 
att tillräcklig mängd gammal tall finns kvar i området efter exploatering.  

Naturvårdsarterna kantarellmussling och ängstigerfluga hade liksom sina enda kända 
fyndplatser i kommunen i Strömma 4:1 (objekt 2). Även här är finns säkert ej kända fö-
rekomster i kommunen men av försiktighetsprincipen bör stor hänsyn tas till arterna vid 
planering av bebyggelse. Kantarellmussling är knuten till äldre almar och ängstigerflugan 
är beroende av multnande fuktig lövved för sin fortlevnad.  

Värt att notera är också att exploatering av skogsområden i planområdet kan komma att 
påverka ytkrävande arter även om dessa inte noterades direkt i områden där det planeras 
bebyggelse. Exempel på sådana arter är tofsmes och spillkråka (NT).  

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Riksintresse Kust och skärgård, MB kap 4 
Planen bedöms inte påverka de aspekter inom riksintresset ”Kust och skärgård” som be-
rör naturvärden på ett betydande sätt.  

Generellt biotopskydd 
I planområdet vid Strömma 4:1 finns en ensidig allé med skogsalm, björk, sälg och asp. 
Träden kan komma att avverkas eller påverkas av ny bebyggelse. Alléträd omfattas av ge-
nerellt biotopskydd och inom ett biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva verk-
samhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får 
dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.  

Blivande biotopskyddsområde Norrviken 
Norrviken som ligger strax söder om planområde Strömma 7 är på förslag till biotop-
skyddsområde enligt miljöbalken (Värmdö kommun 2018). Viken utgörs av marina Na-
tura 2000-naturtypen Stora grunda vikar och sund. Detta är en hotad naturtyp som är 
viktig för den biologiska mångfalden i Sverige. Förutsatt att ingen näringspåverkan kom-
mer till viken från den nya bebyggelsen, via avlopp eller dagvatten, bedöms det framtida 
biotopskyddet inte påverkas.  

Artskyddsförordningen 
Av skyddade arter är det kungsfågel (alla §4 artskyddsförordningen) som har registrerad 
förekomst inom fastigheterna där bebyggelse planeras. Det är sannolikt att spillkråka fö-
dosöker i området men arten observerade inte inom de berörda fastigheterna under in-
venteringen.  

Sannolikt skulle en exploatering av skogsområden i planområdet komma att påverka en 
lokal population av en skyddsklassad art. För att göra en säkrare bedömning av konse-
kvenserna för arten krävs ytterligare utredning i form av att eftersök av exakt läge för 
fortplantning.  

Den lokala populationen av kungsfågel bedöms inte komma att påverkas på regional el-
ler lokala nivå, vilket gör att de inte medför hinder för planen. Arten är vanligt förekom-
mande i Värmdö kommun och planförslaget minskning av barrskogsarealen är begrän-
sad.  

För mer information om skyddade arter se avsnitt om skyddade arter i resultatdelen av 
rapporten. Konsekvenser för spillkråka analyseras i följande under ”Konsekvenser av 
bebyggelse inom objekt 10”, nedan.  
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Konsekvenser av bebyggelse inom skogsområdet 
objekt 10 

Konsekvenser av bebyggelse på barrskogar och spridnings-
samband 
-1 till -3, planförslaget bedöms medföra små till stora negativa konsekvenser som en 
följd av ianspråktagande av naturmark och spridningssamand, beroende på grad av ex-
ploatering.  

Konsekvensernas storlek beror till stor del av graden av exploatering. I det fall en 
mindre exploatering genomförs blir konsekvenserna små men i takt med större exploate-
ring kan de till och med uppgå till stora. Konsekvenserna är också beroende av var be-
byggelsen förläggs. Konsekvenserna blir minst i den sydvästra delen av objektet.  

Naturvärdet i området är bara visst (klass 4) och därmed av lokal betydelse. Endast ett 
fåtal värdefulla träd förekommer (figur 11) och här finns inga skyddsvärda arter som är 
särskilt knutna till gamla träd eller gammal skog för sin överlevnad. Områdets viktigaste 
betydelse för den biologiska mångfalden utgörs istället av dess värde för spridning av 
barrskogslevandearter, samt för arter som är beroende av större sammanhängande barr-
skogsområden för sin fortlevnad. Konsekvensernas storlek beror helt på hur områdets 
funktion som spridningszon och som del i större sammanhängande barrskogsområde.  

För att barrskogsarter som exempelvis tofsmes och spillkråka behöver stora skogsområ-
den med starka ekologiska samband för att kunna överleva på sikt. Området är idag på 
gränsen för att vara för litet för dessa arter och det är endast genom att det finns så 
starka samband med barrskogsområden i sydöst som dessa arter kan fortsätta att finnas 
kvar i barrskogarna inom inventeringsområdet (objekt 4-13). En kraftig minskning av 
skogarna i objekt 10 kan troligen på sikt påverkan populationen av spillkråka väster om 
Våmfjärden (se nedan).  

De kommunala spridningssambanden för barrskogsarter mot Stavsnäs och i viss mån vi-
dare mot Djurö är beroende av att det finns en fungerande grön infrastruktur genom 
området. Om fastigheten inom objekt 10 bebyggs i sin helhet ovanför strandskyddet 
kommer det att få konsekvenser för funktionen som spridningszon. Här är det allra vik-
tigast att säkerställa att den smala spridningszonen som finns i objektets östra del bibe-
hålls.  

Förutsatt att de östra delarna av objekt 10 lämnas obebyggd och resten av fastigheten 
bebyggs ovan strandskyddet bedöms konsekvenserna stanna vid -2, märkbara.   

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Riksintresse Kust och skärgård, MB kap 4 
Planen bedöms inte påverka de aspekter inom riksintresset ”Kust och skärgård” som be-
rör naturvärden på ett betydande sätt.  

Blivande biotopskyddsområde Norrviken 
Förutsatt att ingen näringspåverkan kommer till Norrviken från den nya bebyggelsen, via 
avlopp eller dagvatten, bedöms det framtida biotopskyddet inte påverkas.  

Artskyddsförordningen 
Av kända förekomster av skyddade arter (artskyddsförordningen §4) är det fågelarterna 
spillkråka (NT), kungsfågel (VU), samt en skyddsklassad art som har förekomst inom 
fastigheten. Av dessa arter är det främst förekomst av den skyddsklassade arten som kan 
utgöra lagligt hinder för planen.  

Det finns en risk för att spillkråkans population ska kunna komma att påverkas på lokal 
nivå om det är så att hela område 10 bebyggs tillsammans med de fastigheter som redan 
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ingå i planen. Spillkråkan häckar inte inom fastigheterna men den förlust av födosöks-
miljö som exploatering av hela objekt 10 tillsammans med de andra planerna kan förvän-
tas medföra risk för påverkan på arten då den kräver stora sammanhängande skogsytor 
för födosök. Då ingen känd häckplats för arten påverkas bedöms förekomsten ändå inte 
utgöra lagligt hinder för planen. Förekomst av spillkråka och den skyddsklassade arten i 
området, bör dock utredas noggrannare för att minimera risk för förbud.  

Kungsfågelns populationer bedöms inte komma att påverkas på regional eller lokala 
nivå, vilket gör att artens förekomst inte medför hinder för planen att bebygga objekt 10. 
Arten är vanligt förekommande i Värmdö kommun och det finns anledning att tro att 
den lokala populationen av arten omfattar hela länet, då det är en rörlig och delvis flyt-
tande art. En bebyggelse i planområdet förväntas inte påverka artens lokala population 
nämnvärt då de negativa konsekvenserna för arten helt överskuggas av det moderna 
skogsbrukets påverkan.  

För mer information om skyddade arter se avsnitt om skyddade arter i resultatdelen av 
rapporten.   
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