
 

 

 

  

 

 



 

  

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Som underlag i framtagandet av en detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag att göra 

en Naturvärdesinventering (NVI) inom två mindre planområden i Hemmesta, Värmdö 

kommun. Naturvärdesinventeringen har genomförts på nivå detalj, vilket innebär att 

man avgränsar inventeringsområden på minst 10 m². De avgränsade delobjekten har 

klassats efter dess artvärde och dess biotopvärde. 

De inventerade områdena ligger situerade invid Näverängsvägen, strax söder om 

Hemmesta centrum. Området präglas av hällmarkstallskogar som är tidvis kuperade, 

med inslag av gran och lövträd. Totalt har 10 naturvårdsarter noterats, varav 3 är 

rödlistade. Två områden med påtagligt naturvärde (klass 3) har identifierats och tre 

områden med visst naturvärde (klass 4). 

Naturvärdena funna är främst kopplade till två trädslag, tall och gran. Arterna funna i 

området är således beroende av tillgång till dessa substrat. Av denna anledning gjordes 

en översiktlig trädinmätning av naturvårdsträd, träd över en viss diameter, hålträd och 

grövre torrakor, enligt mallen för skyddsvärda träd (bilaga 2). Tall var dominerande som 

naturvårdsträd. Granarna med naturvårdsarter hade en diameter som understeg det för 

skyddsvärda träd. 

Vid eventuell exploatering bör konsekvensmildrande åtgärder, liksom kompensations-

åtgärder lägga fokus på värdträden tall och gran. Naturvårdsträd bör i möjligaste mån 

undanvaras vid exploatering, då dessa är en förutsättning för arternas existens inom 

området. Men man bör också säkerställa en kontinuitet av dessa, så att det hela tiden 

sker ett förnyande av naturvårdsträd, förslagsvis genom att avsätta områden där denna 

kontinuitet säkerställs. Avverkade träd bör som kompensationsåtgärd lämnas kvar, då 

det är ont om död ved inom planområdet.  

Ovannämnda åtgärder är också viktiga för att inte minska spridningssambanden till de 

gröna kilarna- och värdekärnorna väster om Hemmesta. 

Resultaten från naturvärdesinventeringen presenteras i rapporten med kartor och figurer. 



 

Uppdragets syfte var att genomföra en naturvärdesinventering över landmiljöerna enligt 
SIS-standard på nivå detalj. Spridningssamband har endast översiktligt utretts i 
förhållande till regionala grönområden.  
Uppdragets mål är att i rapport dokumentera naturvårdsintressanta träd, artfynd och 
områden med klassningar enligt SIS-standard. Resultaten från naturvärdesinventeringen 
presenteras med kartor och figurer. Förslag på eventuella kompensationer och åtgärder 
tas även med i rapporten.  

Fältinventeringen genomfördes den 16:e oktober 2016 av Raul Vicente från 

Ekologigruppen. En naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard genomfördes för 

landmiljöerna, där naturvårdsintressanta arter, strukturer och miljöer noterats. För 

naturvärdesinventeringen gäller nivå detalj. 

Eftersom naturvärdena funna kring Näverängsvägen är knutna till träd, gjordes en 

översiktlig, ej noggrann trädinmätning, där bland annat träddiameter mättes. Följande 

registrerades: 

 Tallar och granar med en diameter över 70 cm 

 Björkar med en diameter över 50 cm 

 Grövre torrakor 

 Hålträd 

För en mer utförlig beskrivning av metodik se bilaga 2.  

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

litteratur: 

 Artportalen 

 Skogens pärlor 

Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

För hela området gäller den avgränsning som rör planområdet (se figur 1, rött 
avgränsningsområde). Ytterligare två delområden inventerades översiktligt på begäran 
(se figur 1, blått avgränsningsområde). Inom planområdet genomfördes en övergripande 
flygbildskartering över naturtyperna och detta ledde till flera avgränsningar på 10 m² eller 
mer. Denna kartering lade grunden för en fältinventering. Fokus i artinventeringen lades 
på arter som förekommer i den naturtyp som förekommer inom planområdet. 



 

 

En viss osäkerhet i bedömningen finns på grund av tidpunkten för inventeringen.  

Naturtyperna inom planområdet hyser sällan några ovanligare växter, och de bör ha varit 

möjliga att notera trots den sena tiden på året.  

Med tanke på den relativt dåliga svamphösten, pga torka, så kan man inte helt utesluta 

eventuella förekomster av naturvårdssvampar. Miljön borde kunna hysa arter så som den 

rödlistade motaggsvampen.  

Området är beläget i ett naturnära villakomplex i Hemmesta. Omgivningen 

karakteriseras av hällmarkstallskogar med inslag av gran och björk. Tomterna är 

omgärdade av tallar av olika ålder och inom tomtgränserna förekommer flera 

naturvårdsträd. Det sammanlagda inventerade området är relativt litet och understiger 

20 000 m².  

Naturtypen inom planområdet Näverängsvägen karakteriseras av hällmarkstallskog och 

barrblandskog. I skogarna har det i någon mån sannolikt bedrivits utmarksbete under 

historisk tid, där rester av enar och grövre björkar tyder på detta. De dominerande 

trädslagen i skogen är tall och gran, men det förekommer även enstaka äldre vårtbjörkar 

och yngre aspar. Skogen är bitvis kuperad.  

I området har 10 naturvårdsarter påträffats. Med naturvårdsarter avses fridlysta arter, 

rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter. Naturvårdsarter innefattar även de 

arter som i Artskyddsförordningen förtecknats med n, N eller B.  

En klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till barrskogar, och de talrikaste 

naturvårdsarterna är knutna till två slags värdträd; tall och gran. 



 

 

 

Inom området förekommer spillkråka, som är listad i EU:s fågeldirektivs bilaga 1. Arter 

upptagna i bl.a fågeldirektivet är ur ett europeiskt perspektiv särskilt skyddsvärda. Enligt 

direktivet ska vi se till att arterna upptagna där skyddas, liksom deras livsmiljöer, detta 

gäller således även spillkråka.  

De fridlysta arterna hittade inom planområdet är enbart fåglar. Se vidare under 

rödlistade- och signalarter. 

 

Tre rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom området (se figur 2 och bilaga 1). 

Två av arter utgörs av fåglar; spillkråka och kungsfågel och en art utgörs av en 

vedlevande svamp knuten till tall; tallticka.   

 



Talltickan, Phellinus pini (nära hotad, NT) är knuten till gamla tallar och kontinuitet av 

detta substrat. Arten förekommer på minst 2 träd inom det inventerade området. Arten 

har ett av sina starkaste fästen inom Stockholms län.  

 

 

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 bra skoglig signalart. 

Kungsfågel, Regulus regulus (sårbar, VU), är en vår minsta fågel och är en art knuten till 

barrskogar. Under hösten flyttar de söderut och kan dyka upp i olika miljöer. Även om 

kungsfåglarna noterade vid Näverängsvägen kan röra sig om flyttfåglar går det ej att 

utesluta att de förekommer i området under häcktid. 

9 signalarter och indikatorarter har noterats inom planområdet, samtliga rödlistade arter 

förutom kungsfågel är inkluderade här. 3 arter med mycket högt indikatorvärde, 2 arter 

med högt indikatorvärde, samt 4 arter med visst indikatorvärde. Arter med högt eller 

mycket högt indikatorvärde räknas enligt Ekologigruppens naturvärdesbedömnings-

metodik som skyddsvärda och beskrivs kort här nedan. Samtliga indikatorarter listas i 

bilaga 1. 

Av arter med högt eller mycket högt indikatorvärde är majoriteten knutna till tall- och 

gran (se figur 2).  



 

Talltickan, Phellinus pini (nära hotad, NT) är upptagen på skogsstyrelsens lista över 

skogliga signalarter. Se vidare under rödlistade arter ovan. 

Spillkråka, Dryocopus martius (nära hotad, NT), är en hackspett som Ekologigruppen 

använder som skoglig signalart. Se vidare under rödlistade arter ovan. 

Stjärtmes, Aegithalus caudatus, är en fågel som är knuten till löv- och blandskog. Arten 

uppträder under hösten i flockar som flyttar söderut och dess noterade förekomst 

behöver inte spegla ett bestånd inom planområdet.  

Svartmes, Periparus ater, är en fågel som är knuten till större sammanhängande partier av 

barrskog. Även denna art gör höstflyttningar, men eftersom arten förekommer i 

omkringliggande skogar så förekommer arten med stor sannolikhet som häckfågel inom 

området. 

Tofsmes, Lophophanes cristatus, är en fågel som är knuten till större sammanhängande 

partier av barrskog. Arten är väldigt lokal och dålig på att sprida sig utanför barrskogar.  

Tunn flarnlav, Xylopsora friesii, är en relativt ovanlig lav med mycket högt signalvärde. 

Arten förekommer främst på blottad ved av barrträd, men inom planområdet 

förekommer den på bark av levande granar. Samtliga granar med arten hyser även 

granbarkgnagare.  

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea, är en lav som är knuten till hällmarkstallskogar. 

Arten har visst signalvärde och växer främst på tallar i glesare hällmarkstallskog.  

Granbarkgnagare, Microbregma emarginatum, är en skalbaggsart som är knuten till granar, 

gärna något äldre med lite lucker bark och gärna på gran i hällmarkstallskog. Arten har 

mycket högt signalvärde och förekommer på de flesta granarna i området. Arten har 

tidigare varit rödlistad.  

Obestämd praktbagge, Buprestis sp, praktbaggar är en familj skalbaggar där flera arter är 

signalarter och trivs i solvarm tallved. Ett gnag noterades på en grov tall i planområdets 

västra delar. Det är osäkert vilken art det rör sig om, men tas med i artlistan ändå. 

 

 



 

 



 

 

 

Området karakteriseras av hällmarkstallskog med enstaka inslag av gran. Flera av tallarna 

är äldre, med knotiga och grova grenar, och en tall var över 70 cm i diameter. Ett hålträd 

av tall förekommer inom objektet, men utanför planområdet. Död ved förekommer bara 

sparsamt, vilket är negativt då många arter är knutna till detta substrat. 

Visst biotopvärde, påtagligt artvärde. 

Äldre träd. Tallar med grova grenar och tallar med döda grenar. 

Spillkråka 

- 

Tallticka (nära hotad, NT) 

Spillkråka (nära hotad, NT) 

Kungsfågel (sårbar, VU) 

Tallticka (mycket högt signalvärde)  

Tunn flarnlav (mycket högt signalvärde) 



Granbarkgnagare (mycket högt signalvärde) 

Spillkråka (högt signalvärde) 

Stjärtmes (högt signalvärde) 

Svartmes (visst signalvärde) 

Tofsmes (visst signalvärde) 

Ob. praktbagge (visst signalvärde) 

Kungsfågel (obefintligt signalvärde) 

 

 

Området karakteriseras av hällmarkstallskog med inslag av gran och lövträd. Förekomst 

av äldre tallar är högre än i delobjekt 1. Flera tallar med en diameter över 70 cm 

noterades. Området är tidvis kuperat. Död ved förekommer endast sparsamt, vilket är 

negativt. 

Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Äldre träd. Tallar med grova grenar och tallar med döda grenar. Torrakor. 

Spillkråka 

- 

Spillkråka (nära hotad, NT) 



 

Kungsfågel (sårbar, VU) 

Granbarkgnagare (mycket högt signalvärde) 

Spillkråka (högt signalvärde) 

Svartmes (visst signalvärde) 

Tofsmes (visst signalvärde) 

Grynig blåslav (visst signalvärde) 

Kungsfågel (obefintligt signalvärde) 

 

 

Öppen hällmarkstallskog som löper norr om delobjekt 2. Skogen är ung och går längs 

med en förhöjning i berget. 

Obetydligt biotopvärde, visst artvärde. 

Luckighet och högre solinsläpp. 

Spillkråka 

- 



Spillkråka (nära hotad, NT) 

Kungsfågel (sårbar, VU)  

Granbarkgnagare (mycket högt signalvärde) 

Spillkråka (högt signalvärde) 

Svartmes (visst signalvärde) 

Tofsmes (visst signalvärde) 

Kungsfågel (obefintligt signalvärde) 

 

 



 

Området ligger som en öppning i hällmarkstallskogen där unga lövträd dominerar. Ek, 

asp och björk präglar området. Förekomst av stående döda träd, död ved och 

högstubbar av asp är god. 

Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Död ved. Högstubbar. Stående döda träd. 

Spillkråka 

- 

Spillkråka (nära hotad, NT) 

Kungsfågel (sårbar, VU)  

Spillkråka (högt signalvärde) 

Svartmes (visst signalvärde) 

Tofsmes (visst signalvärde) 

Kungsfågel (obefintligt signalvärde) 

Övriga objekt klassas till klass 5, miljöer med obetydliga art- och biotopvärden. Det rör 

främst ett bestånd med ung lövskog sydost om delobjekt 2, samt en tomt i nordost, vars 

tomtavgränsning är lite otydlig. Tomten utgörs av en gräsmatta som övergår i 

hällmarkstallskog, där enstaka tallar växer på tomtmarkens östra delar. 

 

 



Planområdet Näverängsvägen ligger inom Nacka-Värmdökilen som är del av 

Stockholms gröna kilar. Det ligger inom det sammanhängande skogspartiet Storskogens 

västra delar. Kilen innehåller viktiga regionala spridningssamband för arter knutna till 

gammal barrskog. I kilen finns flera flaskhalsar som beror på landskapets karaktär och 

ett stort exploateringstryck, en av dessa flaskhalsar visas i figur 10 (5f).  

Ett vältrafikerat bussnät ger god tillgänglighet (RUFS 2010). 

 

Vid Mörtnäsviken är kilen nästan helt avskuren av villabebyggelse och väg 222 som 

utgör en betydande barriär. Spridningssamband för arter knutna till barrskog finns 

mellan sundets båda sidor och den regionala vandringsleden Värmdöleden går genom 

området. Ett högt exploateringstryck finns i området, därmed försvagas kilen än mer. 

 

 

 



 

Hällmarkstallskogar, den naturtyp som förekommer inom området är känsliga för 

avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, vare sig liggande stockar eller 

torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultningsstadier av ved 

är känsliga för att kontinuitetsbrott. De måste hela tiden ha tillgång till sitt substrat, tar 

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

Förekomster av arter med högsta signalvärde, så som tallticka (NT), tunn flarnlav och 

granbarkgnagare visar på att området har haft en längre kontinuitet av tall och gran i 

olika stadier. Detta är något som bör visas hänsyn till med tanke på arternas känslighet 

och hur pass knutna de är till sina substrat.  

Om man exploaterar bör man i möjligaste mån bevara samtliga naturvårdsträd, främst 

levande grova tallar, flera av granarna (med värdearterna tunn flarnlav och 

granbarkgnagare), hålträd och torrakor. Detta är en konsekvensmildrande åtgärd. 

Förutom att bevara naturvårdsträden, som i sin tur är en förutsättning för arternas 

existens, är det viktigt att möjliggöra för nya träd att komma upp. Det är viktigt att man 

säkrar en kontinuitet av substratet. Ett sätt att kompensera för eventuell avverkning är 

att undanvara områden inom och/eller utanför planområdet där kontinuiteten av tallar 

och granar säkras. Detta blir då också ett sätt att säkra spridningskorridorer till andra 

hällmarksskogar i landskapet. 

Som ytterligare kompensationsåtgärd vid avverkning bör träd lämnas kvar som död ved 

eller så kallade ”faunadepåer”, där vedlevande organismer får sitt uppehåll tryggat. Detta 

skulle dessutom kunna öka biodiversiteten inom planområdet då tillgången till död ved 

här är fattig.  

Viss gallring skulle exponera några av de grövsta tallarna för solbelysning och möjliggöra 

för den nära hotade (NT) reliktbocken att kolonisera tallskogen. Färska gnagspår av 

reliktbock noterades på en tall intill Näverängsvägen, söder om planområdet. Arten trivs 

i solvarma äldre tallar och har sitt starkaste bestånd kring Mälardalen och 

Stockholmsregionen. Det är lite av en ansvarsart för dessa områden. 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Rödlistkategorier: NT - Nära hotad, VU - Sårbar, EN - Starkt hotad, CR -Akut hotad. 

Signalvärdeskategorier: 0 – Obetydligt signalvärde, 1 - Visst signalvärde, 2 - Högt 

signalvärde, 3 - Mycket högt signalvärde.  

Rödlistade arter ligger överst i tabellen, därefter sorteras arternas efter deras signalvärde, med 

högsta signal värde först.  

Spillkråkan som är rödlistad är även upptagen i fågeldirektivets bilaga 1, vilket innebär att vi 

har en skyldighet att skydda arten och dess habitat. 

Värt att notera är att fåglar, så som kungsfågel och mesar ej är noterade i figur 2, där är enbart 

värden kopplade till träd samt spår av spillkråka noterad.   

 

Artgrupp Art (svenskt namn) Vetenskapligt namn Rödlistning Signalvärde Delobjekt 

Svamp Tallticka Phellinus pini NT 3 1 

Fågel Spillkråka Dryocopus martius NT 2 1,2,3,4 

Fågel Kungsfågel Regulus regulus VU 0 1,2,3,4 

Lav Tunn flarnlav Xylopsora friesii   3 1 

Insekt Granbarkgnagare Microbregma emarginatum   3 1,2,3 

Fågel Stjärtmes Aegithalus caudatus   2 1,2 

Lav Grynig blåslav Hypogymnia farinacea  1 2 

Insekt Ob. praktbagge Buprestis sp.   1 1 

Fågel Svartmes Periparus ater   1 1,2,3,4 

Fågel Tofsmes Lophophanes cristatus   1 1,2,3,4 



 
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.  

 



 

 



Tabell över naturvårdsträden. Träd bedöms som naturvårdsträd enligt mallen för skyddsvärda 

träd. Se bilaga 2. 

 

Träd-id.  Trädslag Klass Diameter (cm) Kommentar 

1 Tall 3 70   

2 Tall 2 40 - 45 Hålträd 

3 Tall 3 70 - 75   

4 Tall 3 75   

5 Tall 3 75 - 80   

6 Tall 2 90   

7 Tall 2 80   

8 Tall 3 75   

9 Björk 3 65   

10 Tall 3 70   

11 Tall 3 70 - 75 Delad stam 

12 Tall 2 45 - 50 Torraka 

 


