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Sammanfattning 
På uppdrag av Värmdö kommun utförde Greensway AB en naturvärdesinventering (NVI) 

enligt svensk standard i ett drygt 6 hektar stort område i de angränsande 

detaljplaneområdena Kråkberget och Ösby 1:80 i Gustavsberg centrum. Inventeringen 

gjordes för att kartlägga områdets betydelse för biologisk mångfald, med anledning av 

planläggning inför exploatering. NVI:n gjordes på fältnivå detalj med tillägg för klass 4, 

detaljerad redovisning av naturvårdsarter, samt inventering och inmätning av skyddsvärda 

träd inom området som avses exploateras. I uppdraget ingick även att genomföra 

resonemang kring viktiga spridningsstråk som berörs av föreslaget exploateringsområde 

samt hur dessa kan bevaras i samband med exploateringen. 

Inventeringsområdetligger just sydväst om sjön Ösbyträsk. Omgivande landskap präglas av 

närheten till havet, det gamla odlingslandskapet och även av stora skogsområden. Ösbyträsk 

naturreservat ligger precis nordöst om inventeringsområdet. En nyckelbiotop (registrerad av 

Skogsstyrelsen) ligger nästan helt inom inventeringsområdet, i hällmarkstallskog. En stor del 

av sydvästra delen av inventeringsomådet utgörs också, utifrån tidigare inventering utförd av 

Värmdö kommun, av ett kärnområde för ekar inom vilket två mindre områden utgör 

ekområden med klass 1 respektive klass 3. 

Inventeringsområdet består till större delen av äldre tallskog – hällmarksskog på en 

bergsknalle samt omgivande äldre tallskog med inslag av ek, på tunn jordmån. Inslag av 

ekdominerad lövskog finns också. Tre särskilt skyddsvärda tallar (klass 1), många skydds-

värda tallar (klass 2) och efterföljare av tall (klass 3) finns, samt fem särskilt skyddsvärda 

ekar (klass 1), några skyddsvärda ekar (klass 2) och många efterföljare av ek (klass 3). 

I inventeringsområdet bedömdes det finnas 9 naturvärdesobjekt – tre med naturvärdesklass 

2 (högt naturvärde), fyra med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och två med 

naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Inom inventeringsområdet fanns många tallar med 

tallticka och spår av reliktbock (båda rödlistade som NT). Flera lågor och torrakor av tall hade 

även spår av spillkråka (rödlistad som NT) och mindre märgborre (Skogsstyrelsens 

signalart). Enstaka förekomster av grovticka och blomkålssvamp (Skogsstyrelsens 

signalarter) fanns vid gamla tallar. Blåsippa och liljekonvalj fanns spridda inom området, 

samt enstaka förekomst av gullviva (alla tre arter fridlysta). Enstaka unga exemplar fanns 

även av ask (rödlistad som EN) och skogsalm (rödlistad som CR). Skogshakmossa förekom 

spridd i lövskogen (Skogsstyrelsens signalart). På de särskilt skyddsvärda ekarna fanns spår 

av skeppsvarvsfluga (rödlistad som NT) och vid tidigare inventeringar har även ekticka 

(rödlistad som NT), och de fridlysta nordfladdermus och större brunfladdermus observerats. 

Inventeringsområdet ingår till större delen i ett ”Ekologiskt stråk”, spridningssamband, inom 

Gustavsbergs Grönstrukturplan. Det är framförallt för arter kopplade till solexponerad grov 

tallved och fristående ekar som en försämring av spridningssambandet kommer att ha en 

påverkan. Åtgärder för att minimera negativ påverkan inkluderar att lämna så stora delar som 

möjligt av de utpekade naturvärdesobjekten kopplade till dessa värden (objekt 1, 2, 4 och 5), 

samt att hålla bebyggelse i direkt anslutning till dessa så att skyddsvärda träd ej beskuggas. 
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1 Inledning 
På uppdrag av Värmdö kommun utförde Greensway AB en naturvärdesinventering (NVI) 

enligt svensk standard i ett ca 6,5 hektar stort område i de angränsande 

detaljplaneområdena Kråkberget och Ösby 1:80 i Gustavsberg centrum. Inventeringen 

gjordes för att kartlägga områdets betydelse för biologisk mångfald, med anledning av 

planläggning inför exploatering. I uppdraget ingick också inventering och inmätning av 

skyddsvärda träd inom området som avses exploateras. I uppdraget ingick även att 

genomföra resonemang kring viktiga spridningsstråk som berörs av föreslaget 

exploateringsområde samt hur dessa kan bevaras i samband med exploateringen. 
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2 Metod 

2.1 Inventeringsmetod 

NVI:n har utförts enligt metoden svensk standard SS 199000:2014 för 

naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, med stöd av teknisk rapport SIS-TR 

199001:2014.  

Inom inventeringsområdet identifieras områden av positiv betydelse för biologisk mångfald 

och avgränsas som naturvärdesobjekt. För att bedöma naturvärdena i ett objekt vägs två 

viktiga komponenter för biologisk mångfald samman: artvärde och biotopvärde. Sammanlagt 

kan det resultera i högsta naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2), påtagligt 

naturvärde (klass 3) eller visst naturvärde (klass 4).  

Artvärdet avgörs av förekomster av naturvårdsarter och artrikedom (SIS 2014: A). Begreppet 

”naturvårdsarter” inkluderar enligt SIS (2014: A) rödlistade arter, signalarter, ansvarsarter, 

typiska arter för olika Natura 2000-naturtyper samt skyddade arter (inklusive alla arter i 

bilaga 1 eller 2 till artskyddsförordningen (2007:845) där för fåglar de arter avses som 

markerats med B i bilaga till förordningen, rödlistade arter samt arter som uppvisar en 

negativ trend). Biotopvärdet avgörs utifrån biotopkvalitet samt sällsynthet och hot, och 

baseras bland annat på naturlighet, processer, strukturer och kontinuitet. 

Specifika begrepp kopplade till artvärden som används i denna rapport är: 
 
Rödlistekategorier 
NT = nära hotad 
 
Klasser upptagna som hotade  
VU = sårbar 
EN = starkt hotad 
CR = akut hotad 
 
Detaljer kring aktuellt uppdrag tas upp i nästa stycke. 

2.2 Uppdraget 

Inventeringsområdet utgjordes av ett ca 6,5 hektar stort område i de angränsande 

detaljplaneområdena Kråkberget och Ösby 1:80 i Gustavsberg centrum. NVI:n gjordes på 

fältnivå detalj, vilket innebär en minsta obligatorisk karteringsenhet på en yta av 10 m2. 

Inventeringen omfattade också tillägg för klass 4, detaljerad redovisning av naturvårdsarter, 

samt inventering och inmätning av skyddsvärda träd inom området som avses exploateras. 

NVI:n genomfördes på fältnivå detalj med tillägget naturvärdesklass 4. Inmätning av 

skyddsvärda träd och naturvårdsarter gjordes med handhållen GPS, med en noggrannhet på 

5-10 meter.  

Skyddsvärda träd klassificerades i klasser 1-3, baserat på trädens stamdiameter i brösthöjd 

(DBH) och/eller ålder, utifrån underlag från Värmdö kommun. För ekar var det framförallt 

DBH medan det för tallar framförallt var åldersbedömning som avgjorde trädens 
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klassificering. Trädålder bedömdes i ålderspann om 50 år och gjordes enbart utifrån 

karaktärer. För ekar mättes träd i alla tre klasser in medan för tallar enbart träd i klasser 1 

och 2 mättes in, på grund av det stora antalet träd. En björk i klass 3 mättes också in. Utöver 

värdeklass och ålder samlades även data för varje inmätt träd in för följande parametrar: 

stamdiameter (mättes med talmeter), kronomkrets (uppskattades genom att stega ut kronans 

diameter som sedan omräknades till omkrets), hålträd (angivet vid förekomst av hål och 

mulm), död ved (angivet vid förekomst), artfynd (angivet vid förekomst), kommentar. 

I uppdraget ingick även att genomföra resonemang kring viktiga spridningsstråk som berörs 

av föreslaget exploateringsområde samt hur dessa kan bevaras i samband med 

exploateringen. 

Lisa Sandberg utförde fältinventering – naturvärdesbedömningar och inmätning av 

skyddsvärda träd – under 2-3 augusti, 21 augusti och 10 september 2018. Lina Widenfalk 

var projektledare och har utfört utpekandet av och resonmang kring spridningssamband. 

2.3 Underlag 

Underlag för NVI:n har utöver SIS standard (Swedish standards institute 2014:A och 2014:B) 

utgjorts av Skyddad natur (inklusive skogens pärlor; Naturvårdsverket, 2017), 

artskyddsförordningens bilaga 1 och 2, artfakta (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018:A), 

artportalen (sökintervall år 2000-2018; Sveriges lantbruksuniversitet, 2018:B), analysportalen 

(Svenska LifeWatch Analysportal, 2018), trädportalen (Sveriges lantbruksuniversitet, 

2018:C), rapport från ekinventering i Gustavsberg (Värmdö kommun, 2013), artdata från 

inventering av Ekologigruppen (2017), Värmdö kommuns hemsida (Värmdö kommun, 2017) 

samt skötselplan för Ösbyträsk naturreservat (Värmdö kommun, 2006). 

Som kunskapsunderlag vid inventering användes dessutom Signalarter (Nitare & 

Hallingbäck, 2000) och Insektsgnag i bark och ved (Ehnström & Axelsson, 2002).  

Terminologi vid benämning av biotoper har hämtats från Skogsstyrelsens 

biotoptypsbeteckning för nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, 2018). 

Förutom de signalarter som är inkluderade i Skogsstyrelsen lista har även arter som finns 

med i Stockholms stads verktyg ArtArken använts (Stockholms stad, 2018), om de är 

upptagna som lokalt/regionalt skyddsvärda och/eller som Indikatorarter för skyddsvärd natur. 

Bland dessa har tofsmes, brun trämyra, brun guldbagge och svavelticka observarats under 

inventeringen. 

2.4 Befintliga områdesskydd 

En nyckelbiotop (registrerad av Skogsstyrelsen) på 2,5 hektar ligger nästan helt inom 

inventeringsområdet, i hällmarkstallskog. 

Naturreservatet Ösbyträsk naturreservat, som omfattar 124 hektar ligger precis nordöst om 

inventeringsområdet, som närmast inom 25 meter från dess gräns. 
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3 Resultat 

3.1 Inventeringsområdet 

Inventeringsområdet, på drygt 6 hektar, ligger i Gustavsberg centrum i Värmdö kommun, 

drygt 20 meter söder om sjön Ösbyträsk. Omgivande landskap präglas av närheten till havet, 

det gamla odlingslandskapet och även av stora skogsområden (Värmdö kommun, 2017). 

Ösbyträsk naturreservat på 124 hektar ligger precis nordöst om inventeringsområdet, som 

närmast inom 25 meter, och utgörs till stor del av barrskog, blandlövskog, öppen kulturmark 

samt öppet sjövatten (Värmdö kommun, 2006). 

En nyckelbiotop (registrerad av Skogsstyrelsen) på 2,5 hektar ligger nästan helt inom 

inventeringsområdet, i hällmarkstallskog. En stor del av sydvästra delen av 

inventeringsomådet utgörs också, utifrån tidigare inventering utförd av Värmdö kommun, av 

ett kärnområde för ekar inom vilket två värdeområden för ek finns, ett med klass 1 (större 

delen av objekt 4 och 5 i denna inventering) och ett med klass 3 (liten del av objekt 2 i denna 

inventering; Värmdö kommun, 2013) enligt klassning av ekområden. Dessa områden 

beskrivs på följande sätt: 

Område 45 Ekskog vid Ekvallens IP Klass 1 
Vid Ekvallens idrottsplats upp mot Skärgårdsvägen finns en ekdominerad lövskog med 
varierad åldersstruktur. Genom ekarnas ökade tillväxt har det blivit litet tätt i krontaket. 
Det största hotet mot ekarna är dock den uppväxande slyskogen. I nuläget är 
huvuddelen av träden friska, men det finns en stor ek där delar av kronan dött. I 
ekbeståndet finns flera jätteträd av stor betydelse för växt- och djurlivet och även yngre 
träd som blir framtidens jätteträd. Området har också en väsentlig betydelse för 
landskapsbilden och viktig för grönstrukturen och för sambanden mellan arter bland 
centrumkvarterens jätteekar och de grova ekarna längs Skärgårdsvägen i sydost. Ingår 
ikärnområde IV. 
 
Område 46 Unga ekar nära Missionshuset Klass 3 
På norra sidan av Skärgårdsvägen nära Missionshuset växer ett ungt bestånd av ek. Det 
är en viktig länk i spridningskorridoren i nordväst-sydostlig riktning och kan på sikt ge 
ersättare till de grövre träden i omgivande bestånd. Ingår i kärnområde IV. 

(Värmdö kommun, 2013) 

Inventeringsområdet består till större delen av äldre tallskog – ett ca 2 hektar stort område 

hällmarksskog på en bergsknalle samt ett ca 1 hektar stort omgivande område med äldre 

tallskog med inslag av ek, på tunn jordmån. Inslag av ekdominerad lövskog finns också, ett 

större område mellan fotbollsplanen och skärgårdsvägen samt ett litet område i östra delen 

på gränsen mot parkeringsplatsen vid skogsbovägen. Tre särskilt skyddsvärda tallar (klass 

1), många skyddsvärda gamla tallar (klass 2) och efterföljare av tall (klass 3) finns inmätta, 

samt fem särskilt skyddsvärda ekar (klass 1), några skyddsvärda ekar (klass 2) och många 

efterföljare av ek (klass 3). Karta och tabell över alla karterade skyddsvärda träd återfinns i 

Bilaga 2. 
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I inventeringsområdet bedömdes det finnas 9 naturvärdesobjekt (Figur 1) – tre med 

naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), fyra med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och 

två med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Totalt täcker dessa områden knappt 4 hektar, 

ca 58% av totala inventerade arealen. Många observationer av naturvårdesarter gjordes, 

dessa anges översiktligt inom objektsbeskrivningarna samt i Bilaga 1. Detaljerad information 

om exakt positionering leveras till Värmdö kommun via GIS-material samt rapporteras in till 

Artportalen. 

Områden som bedömts ha lågt naturvärde är antingen redan exploaterade områden eller 

mindre områden som inte är trädbevuxna (såsom öppen hällmark eller gräsmark) eller enbart 

bevuxna med mycket unga träd utan andra betydande naturvärden. I västra och norra 

delarna av inventeringsområdet går en kraftledningsgata och väster om denna och objekt 3 

ligger en bergsbrant bevuxen med mycket ung tall och björksly ner mot fotbollsplanen. Den 

östligaste smala delen av inventeringsområdet, visad som gråstreckat område i Figur 1, är 

nu exploaterad – skogen är här redan avverkad och här ligger nu en byggarbetsplats och en 

anlagd väg. Det smala grönområdet vid skärgårdsvägen i sydöstra delen av 

inventeringsområdet utgörs dels av gräsmatta med lågt naturvärde men det trädbevuxna 

området närmast rondellen är ej inventerat. Mer eller mindre välanvända stigar förekommer 

utspridda i hela inventeringsområdet och spår av eldning finns på ett par ställen uppe på 

berget. 

 

Figur 1. Inventeringsområdet innehåller nio naturvärdesobjekt visade med olika färg för respektive 
naturvärdesklass. Den utpekade nyckelbiotop som täcker stor del av området är utritad med grön linje, samt ett 
närliggande naturreservat syns i kartan. Ett område längst i öst har redan börjat exploateras, indikerat med grå 
streckning. Den blå gränsen visar vilket område som är planerat för exploatering. 
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3.2 Naturvärdesobjekt 

Objektnr: 1 NV-klass 2 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Hällmarkskog, Natura 2000-naturtyp 9010 Taiga 

Beskrivning: Äldre glesvuxen tallskog på hällmark (Figur 2. Hällmarkstallskog med stort 

inslag av senvuxna gamla tallar och många förekomster av de rödlistade arterna tallticka 

(NT) och reliktbock (NT).). Beståndet har relativt stor ålders- och diameterspridning med 

många träd i spannen 150-200 år (klass 2) och 100-150 år (klass 3) samt även inslag av 

unga tallar. Enstaka tallar finns som är över 200 år gamla (klass 1). Objektet utgörs av en 

bergsknalle med stora delar öppen eller enbart lavbevuxen hällmark med senvuxna gamla 

tallar. Delar av bergsknallen har en tunn jordmån bevuxen med blåbärsris och ljung, med 

mer frodvuxna tallar. Det finns inslag av enbuskar och några grövre ekar finns också i 

bergsknallens östra sluttning. En del tallågor och enstaka talltorrakor finns, vissa med spår 

av spillkråka (rödlistad som NT) och mindre märgborre (Skogsstyrelsens signalart; Bilaga 1). 

Enstaka björklåga och asphögstubbe förekommer också. Bohål finns i flera tallar.  

Anmärkningsvärt många förekomster av tallticka (NT) och flera troliga förekomster av 

reliktbock (NT) finns på äldre levande tallar. Grovticka (Skogsstyrelsens signalart; Bilaga 1) 

observerades vid en gammal tall. Liljekonvalj förekommer på ett par platser, som enligt 9 § 

artskyddsförordningen är fridlyst i bland annat Stockholms län. Miljön var även artrik 

avseende insekter med många förekomster av olika skalbaggar, fjärilar, flugor, gräshoppare, 

trollsländor och myror. Förutom tallticka och grovticka fanns från tidigare artinventering 

(Ekologigruppen, 2017) liten spiklav (Skogsstyrelsens signalart) registrerad. Objektet ligger 

helt inom ett område som är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. I sydväst ligger en 

mindre del av objektet inom ett, utifrån tidigare inventering utförd av Värmdö kommun, 

kärnområde för ekar (Värmdö kommun, 2013). 

Naturvärdesklass: Påtagligt biotopvärde bedöms finnas, framförallt i form av flera 

värdeelement såsom många gamla och senvuxna träd, enstaka grova ekar och viss 

förekomst av död ved, samt strukturer såsom olikåldrighet av träd. Många av träden har 

solbelysta stammar vilket också bidrar till biotopvärdet, liksom objektets relativt stora storlek. 

Biotopvärdet gränsar mot högt värde, men det som bedöms saknas för att komma upp i högt 

biotopvärde är mer död ved och ännu fler riktigt gamla tallar. Högt artvärde bedöms finnas, i 

form av förekomster av ett stort antal naturvårdsarter – spillkråka, mindre märgborre, 

tallticka, reliktbock, grovticka, liljekonvalj, liten spiklav – varav ett par (tallticka och reliktbock) 

har livskraftiga förekomster. Förekomsten av tallticka är anmärkningsvärt riklig. 

Sammantaget ger det ett högt naturvärde (klass 2). 
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Figur 2. Hällmarkstallskog med stort inslag av senvuxna gamla tallar och många förekomster av de rödlistade 
arterna tallticka (NT) och reliktbock (NT). 

Objektnr: 2 NV-klass 2 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Barrnaturskog, Natura 2000-naturtyp 9010 Taiga 

Beskrivning: Äldre gles tallskog på tunn jordmån kring en bergsknalle (objekt 1). Beståndet 

har relativt stor ålders- och diameterspridning med många träd i spannen 150-200 år (klass 

2) och 100-150 år (klass 3) samt även inslag av unga tallar (Figur 3). Tallarna är ganska 

frodvuxna och i sydvästra slänten nedanför bergsknallen finns några riktigt grova och 

högvuxna tallar. Här finns också inslag av gran samt enstaka lönn och hasselbuske. I den 

sydliga sluttningen mot skärgårdsvägen finns många unga, samt enstaka medelålders, ekar. 

Ett par klass 3-ekar (>35 cm i DBH) finns även i objektets östra del, samt enstaka 

fågelbär/sötkörsbär. I sydöstra delen växer en del unga lövträd, bland annat en ask (rödlistad 

som EN; Bilaga 1), och buskar mot ett hus. I centrala delen vid kanten mot bebyggelse finns 

även en uppvuxen skogsalm (rödistad som CR) och på marken i närheten av denna växer 

skogshakmossa (SkogsstyreIsens signalart). I södra och östra delen av objektet är marken 

mestadels gräsbevuxen med inslag blåbär, ljung, lingon och örnbräken samt örter som 

liljekonvalj och blåsippa (som liksom den föregående är fridlyst enligt 9 § 

artskyddsförordningen och även enligt 8 § i bland annat Stockholms län). I den västra delen 

domineras markskiktet av blåbärsris. Flera tallågor samt enstaka talltorrakor finns spridda i 
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objektet, varav två grova torrakor (55 respektive 48 cm i DBH) i objektets södra del. Ett par 

av lågorna/torrakorna har spår av spilIkråka (NT). Anmärkningsvärt många förekomster av 

tallticka (NT) och flera troliga förekomster av reliktbock (NT) finns på äldre levande tallar 

(Figur 44). Grovticka och blomkålssvamp (Skogsstyrelsens signalarter; Bilaga 1) 

observerades vid ett par gamla tallar. Tofsmes (typisk art i 9010 Taiga, Fridlyst enl. 4 § 

Artskyddsförordningen) och större hackspett observerades också i objektet. Från tidigare 

artinventering (Ekologigruppen, 2017) fanns förutom tallticka, blåsippa, liljekonvalj och alm 

även granbarkgnagare (Skogsstyrelsens signalart) registrerad. Ungefär halva objektet ligger 

inom ett område som är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen (Figur 1). I sydväst 

ligger en stor del av objektet inom ett, utifrån tidigare inventering utförd av Värmdö kommun, 

kärnområde för ekar och inom detta område finns också ett ekområde med klass 3 (Värmdö 

kommun, 2013).  

Naturvärdesklass: Påtagligt biotopvärde bedöms finnas, framförallt i form av: flera 

värdeelement såsom många gamla träd, enstaka grova ekar och viss förekomst av död ved; 

strukturer såsom olikåldrighet av träd; samt nyckelarter som spillkråka och större hackspett. 

Många av träden har solbelysta stammar vilket också bidrar till biotopvärdet, liksom objektets 

relativt stora storlek. Det som bedöms saknas för att komma upp i högt biotopvärde är mer 

död ved och ännu fler riktigt gamla tallar. Högt artvärde bedöms finnas, i form av ett stort 

antal naturvårdsarter – ask, skogsalm, skogshakmossa, liljekonvalj, blåsippa, spillkråka, 

tallticka, reliktbock, grovticka, blomkålssvamp, tofsmesvarav, granbarkgnagare – varav några 

(tallticka, reliktbock, blåsippa och liljekonvalj) har livskraftiga förekomster. Förekomsten av 

tallticka är anmärkningsvärt riklig. Sammantaget ger det ett högt naturvärde (klass 2). 
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Figur 3. Objekt 2 - Äldre gles tallskog på tunn jordmån kring en bergsknalle, med många förekomster av de 
rödlistade arterna tallticka (NT) och reliktbock (NT), samt av de fridlysta blåsippa och liljekonvalj 

  

Figur 4. Tallticka (NT) och spår av reliktbock (NT) observerades på flertalet taller inom objekt 2. 
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Objektnr: 3 NV-klass 3 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Hällmarkskog 

Beskrivning: Talldominerad skog mellan kraftledningsgata och bergsbrant (Figur 3). Till 

största delen utgörs beståndet av skyddsvärda gamla tallar på 150-200 år (klass 2), med en 

del ung till medelålders gran och inslag av björk, sälg, asp och ung ek. Enstaka senvuxna 

tallar på öppen hällmark finns också. Marken är till stor del bevuxen med blåbärsris med en 

del örnbräken. Någon tallåga finns, samt en del nedsågad klen död lövved. Tallticka (NT) 

observerades på en levande gammal tall (Bilaga 1). Vid inventeringstillfället sågs även en 

tornfalk jaga en ekorre inom objektet. Södra delen av objektet ligger inom ett, utifrån tidigare 

inventering utförd av Värmdö kommun, kärnområde för ekar (Värmdö kommun, 2013). 

Naturvärdesklass: Påtagligt biotopvärde bedöms finnas, framförallt i form av värdeelement 

såsom många gamla träd, viss förekomst av död ved och inslag av öppen hällmark. Visst 

artvärde bedöms finnas i form av enstaka rödlistad art - tallticka. Sammantaget ger det ett 

påtagligt naturvärde (klass 3). 

 

Figur 3. Talldominerad skog mellan kraftledningsgata och bergsbrant med många skyddsvärda gamla tallar och 
enstaka tallticka (NT). 
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Objektnr: 4 NV-klass 3 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Ädellövskog 

Beskrivning: Ekdominerad lövskog med flera skyddsvärda gamla tallar (klass 2) samt 

enstaka lönnar, aspar och alar (Figur 4) Inslag finns också av enstaka ung 

fågelbär/sötkörsbär, ask (rödlistad som EN) och skogsalm (rödlistad som CR). Ekarna har 

ganska stor diameterspridning med flera unga träd, många efterföljare (klass 3 – 35-80 cm i 

DBH) och några mycket grova ekar kring 80-90 cm i DBH (klass 2). Det finns rikligt med 

hasselbuskar och slån samt inslag av hallon- och nyponrosbuskar. Marken är gräs- och örtrik 

med bland annat nejlikrot, älggräs, kirskål och brännässla. Inslag finns av skogshakmossa 

(Skogsstyrelsens signalart) och blåsippa (fridlyst enligt 8 § och 9 § artskyddsförordningen; 

Bilaga 1). Objektet ligger inom ett, utifrån tidigare inventering utförd av Värmdö kommun, 

kärnområde för ekar och större delen av objektet ligger inom ett ekområde med klass 1 

(Värmdö kommun, 2013).  

Naturvärdesklass: Påtagligt biotopvärde bedöms finnas i form av: värdeelement såsom 

grova och mycket grova ekar (klass 2 och 3) samt gamla tallar (klass 2); olikåldrighet av 

ekar; och förekomst av nyckelarter som hassel och andra blommande buskar. Visst artvärde 

bedöms finnas i form av några naturvårdsarter – ask, skogsalm, skogshakmossa, blåsippa – 

varav två hotade (ask och skogsalm, artvärdet bedöms inte högre på grund av att de var 

unga). Sammantaget ger det ett påtagligt naturvärde (klass 3). 

  

Figur 4. Ekdominerad lövskog med flera skyddsvärda gamla tallar samt enstaka lönnar, aspar och alar, liksom 
enstaka ung ask (EN) och skogsalm (CR). Miljön är rik på buskar såsom hassel, samt gräs och örter med inslag 
av skogshakmossa och blåsippa. 
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Objektnr: 5 NV-klass 2 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Ädellövskog 

Beskrivning: Litet ekdominerat objekt mellan fotbollsplan och bilväg (skärgårdsvägen; Figur 

5). Objektet utgörs framförallt av fem särskilt skyddsvärda ekar (klass 1) varav fyra är 

jätteträd med över en meter i DBH och ett är ett grovt stående dött träd. Träden växer kring 

hällmark och marken är gräs- och örtrik med inslag av ormbunkar och mycket hasselbuskar 

och rönnsly. En del klen död lövved finns också från fallna grenar. Den stående döda eken 

och en av de levande jätteekarna är båda hålträd med ganska rikligt med mulm och med 

spillning av brun guldbagge (mest troligt, skulle även kunna vara svart guldbagge eller 

läderbagge som båda är ovanligare och rödlistade; signalart i ArtArken, Stockholms stad; 

Bilaga 1). I håligheten på det levande hålträdet observerades också många individer av brun 

trämyra (signalart i ArtArken, Stockholms stad). Två av ekarna har även gnagspår av 

skeppsvarvsfluga (rödlistad som NT). På en av jätteekarna växer svavelticka (signalart i 

ArtArken, Stockholms stad). Förutom dessa arter har vid tidigare inventering 

(Ekologigruppen, 2017) även nordfladdermus och större brunfladdermus (fridlysta enligt 4 § 

och 5 § artskyddsförordningen) observerats i eller kring objektet. På analysportalen fanns 

även ett fynd av ekticka (rödlistad som NT) inrapporterad från området. Objektet ligger inom 

ett, utifrån tidigare inventering utförd av Värmdö kommun, kärnområde för ekar och större 

delen av objektet ligger inom ett ekområde med klass 1 (Värmdö kommun, 2013). 

Naturvärdesklass: Påtagligt biotopvärde bedöms finnas i form av: värdeelement såsom 

flera jätteekar (klass 1), grov stående död ek, förekomst av hålekar med mulm samt inslag av 

hällmark; och förekomst av nyckelarter som hassel. Påtagligt artvärde bedöms finnas i form 

av flera naturvårdsarter: brun guldbagge, brun trämyra, skeppsvarvsfluga, svavelticka, 

ekticka, nordfladdermus och större brunfladdermus. Sammantaget ger det ett högt 

naturvärde (klass 2). 
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Figur 5. Fem särskilt skyddsvärda ekar (klass 1) varav fyra är jätteträd, ett är ett grovt stående dött träd. Två av 
ekarna är också hålträd med förekomster av brun trämyra och troligen brun guldbagge. Spår av skeppsvarvsfluga 
(NT) finns också på ett par av träden. På bilden syns svavelticka på en av ekarna. 
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Objektnr: 6 NV-klass 3 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Lövrik barrnaturskog 

Beskrivning: Ett litet område mellan två cykelvägar samt mellan cykelväg och bilväg 

(skärgårdsvägen), med några skyddsvärda gamla tallar på ca 150 år (klass 2), tre 

medelålders flerstammiga sälgar och en björk på gräsbevuxen moränmark (Figur 6). Vid 

bilvägen växer också ett litet äppelträd, ett par unga ekar, någon ung tall och någon 

nyponrosbuske. Marken är artrik avseende kärlväxter med förekomst av arter som blåsippa, 

gråfibbla, vitmåra, brudbröd, gulmåra, viol, bockrot, skogsklöver, gullklöver, svartkämpar, 

daggkåpa, m.fl. Mot bilvägen finns inslag av hällmark. 

Naturvärdesklass: Visst biotopvärde bedöms finnas i form av värdeelement som 

skyddsvärda gamla tallar med solbelysta stammar, och förekomst av nyckelarter som sälg. 

Visst artvärde bedöms finnas i form av artrikedom av kärlväxter. Sammantaget ger det ett 

påtagligt naturvärde (klass 3).  

 

 

  

Figur 6. Ett litet område mellan två cykelvägar, med tre skyddsvärda gamla tallar på ca 150 år (klass 2) och 
några lövträd på gräsbevuxen mark som är artrik avseende kärlväxter. 
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Objektnr: 7 NV-klass 4 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Barrskog 

Beskrivning: Ett mindre objekt som ligger i sluttningen öster om bergsknallen (objekt 1) med 

några äldre, höga granar, flera unga ekar samt en grov ek (klass 3; Figur 7). Någon ung 

lönn, björk och tall finns också. Marken är småblockig och bevuxen av gräs och blåbärsris 

med inslag av blåsippa (Bilaga 1). En del klen död lövved förekommer. 

Naturvärdesklass: Visst biotopvärde bedöms finnas i form av värdeelement som äldre 

granar och en efterföljare av ek (klass 3) samt inslag av död ved. Enstaka förekomst finns av 

blåsippa men generellt bedöms inga betydande artvärden finnas. Sammantaget ger det visst 

naturvärde (klass 4). 

 

Figur 7. Ett mindre objekt som ligger i sluttningen öster om bergsknallen med några äldre, höga granar, flera unga 
ekar samt en grov ek (klass 3). En del klen död ved finns samt inslag av blåsippa. 
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Objektnr: 8 NV-klass 4 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Hällmarksskog 

Beskrivning: Ett smalt objekt mellan två parkeringsplatser med enstaka vuxna träd på 

hällmark (Figur 8). Ett par skyddsvärda gamla tallar finns på 150-200 år (klass 2), samt ett 

par vuxna björkar och en äldre sälg. I övrigt finns unga lövträd och sly av rönn, oxel och lönn 

samt unga tallar. Inslag finns av blommande buskar som nyponros samt ett ungt äppelträd. 

Marken utgörs av öppen hällmark eller tunn jordmån på hällmark bevuxen med gräs, örter 

och ris. På den öppna hällmarken växer unga tallar samt ett flertal örter, bland annat 

kärleksört och enstaka gullviva (fridlyst enligt 9 § artskyddsförordningen; Bilaga 1). 

Naturvärdesklass: Visst biotopvärde bedöms finnas i form av: värdeelement som ett par 

skyddsvärda gamla tallar och inslag av hällmark; och nyckelarter som blommande buskar. 

Enstaka förekomst finns av gullsippa men generellt bedöms inga betydande artvärden 

finnas. Sammantaget ger det visst naturvärde (klass 4). 

 

Figur 8. Ett smalt objekt mellan två parkeringsplatser med ett par skyddsvärda gamla tallar på 150-200 år (klass 
2), samt några lövträd och mycket sly. Marken utgörs av delvis gräsbevuxen hällmark med ett flertal örter, 
däribland enstaka gullviva. 
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Objektnr: 9 NV-klass 3 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Ädellövskog 

Beskrivning: Ett mindre objekt med flera ädellövträd i ett smalt skogsparti mellan 

bebyggelse och en parkeringsplats (Figur 9). Två efterföljare (klass 3) av ekar finns samt 

några yngre ekar, ett par lönnar, en medelålders flerstammig sälg, en ung ask (EN; Bilaga 1), 

ett ungt fågelbär, några medelålders tallar, någon gran samt några unga rönnar och en björk. 

Marken är bevuxen av gräs, sly av lönn och ek med ganska stort inslag av bergslok och natt 

och dag, samt mindre inslag av liljekonvalj. En del död ved finns i form av en död sälgstam 

samt en del klena grenar från andra trädslag som fallit till marken. 

Naturvärdesklass: Visst biotopvärde bedöms finnas i form av värdeelement som efterföljare 

av ek och inslag av död ved, samt förekomst av nyckelarter som sälg. Visst artvärde bedöms 

finnas i form av förekomster av enstaka naturvårdsarter – ask (artvärdet bedöms inte högre 

på grund av att asken var ung) och liljekonvalj. Sammantaget ger det ett påtagligt naturvärde 

(klass 3). 

 

Figur 9. Flera ädellövträd i ett smalt skogsparti mellan bebyggelse och en parkeringsplats, varav två efterföljare 
(klass 3) av ekar. Enstaka ung ask (EN) finns också. Marken är gräsbevuxen med inslag av örter, däribland 
liljekonvalj. 
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4 Påverkan på befintliga spridningsstråk 
Stora delar av inventeringsområdet ingår i ett utpekat ”Ekologiskt stråk” inom Gustavsbergs 

Grönstrukturplan (Figur 10), vilket är spridningssamband där speciellt de som går i nord-

sydlig riktning har identifierats som extra viktiga att ta hänsyn till vid exploatering (Värmdö 

kommun, 2014). De naturtyper som finns representerade med höga naturvärden inom 

exploateringområdet är hällmarskstallskog och ädellövskog, där den senare består av 

ekmiljöer. Baserat på både denna utpekning och utifrån att området ligger så centralt inom 

utbredningen både av ekmiljöer och av hällmarkstallskogar inom Gustavsberg så är det 

rimligt att anta att förlusten av dessa områden skulle påverka spridningen av arter knutna till 

dessa miljöer negativt. Kring inventeringsområdet i östlig och nordlig riktning finns tidigare 

identifierade spridningsbarriärer (Figur 10). Om hela det tänkta exploateringsområdet 

kommer att användas innebär det ytterligare en försämring av spridningsmöjligheterna inom 

detta område. Framförallt består hotet i att områden med höga naturvärden som har potential 

att hålla livskraftiga populationer av flera hotade arter, och fungera som källa till omgivande 

områden, tas bort. Dessutom kan nya konstruktioner möjligen även utgöra faktiska fysiska 

barriärer för vissa arter. Vilket av dessa hot som är störst i ett regionalt perspektiv är 

sannolikt olika för olika artgrupper, men för de berörda inom exploateringsområdet bedöms 

ändå hotet av minskade områden med lämplig habitat att vara störst. 

 

Figur 10. Inventeringsområdet ligger centralt inom Gustavsberg, ett identifierat "Ekologiskt tråk" går igenom 
området som inkluderar hällmarkstallskog, blandskog och ädellövskog. Svart gräns pekar ut inventeringsområdet 
för denna NVI medan den blå gränsen visar på tänkt exploaterat område, övriga objekt kommer från 
Gustavsbergs Grönstrukturplan och det regionala svaga sambandet är utpekat på regional nivå från Stockholms 
läns landsting. 
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De arter som har identifierats inom området tillhör främst vedlevande svampar och insekter –

artgrupper som oftast har en spridning via luften, med vindar, via vektorer eller genom akiv 

flygning (Johnson, 1969; Ingold 1953). Då spridningsbarriärer generellt inte är en stark 

avgörande faktor för dessa grupper innebär det att tillgången till goda habitat för att bibehålla 

populationer som kan sprida sig är den viktigaste faktorn (Christer Solbreck, pers. kom.). Om 

tillräckligt stora delar av naturvärdesobjekten lämnas kvar för att populationerna ska kunna 

fortleva inom dessa områden så kan de fortsatt ha en funktion för den regionala 

fortlevnaden. Exakt hur stora delar som behövs är svårt att avgöra, men då särskilt 

ekmiljöerna redan idag är små skulle all ytterligare minskning av dessa vara negativt. Det är 

även viktigt att de delar som lämnas kvar får vara sammanhängande, så att inte enskilda träd 

bevaras utan någon koppling till varandra. 

För arter kopplade till ekmiljöer är det framförallt naturvärdesobjekt 5 som håller mycket höga 

värden och där alla ekar av klass 1 (särkskilt skyddsvärda) samt de flesta naturvårdsarter är 

funna. Även naturvärdesobjekt 4 ingår i det område som har pekats ut i grönplanen att hålla 

Högt NV och som en ekmiljö av klass1 (Figur 11), här finns några ekar av klass 2 

(skyddsvärda) samt många klass 3. Arter funna i detta område är bland annat insekterna 

brun trämyra, brun guldbagge, skeppsvarvsfluga (NT) samt vedsvamparna svavelticka och 

ekticka (NT). För dessa är det framförallt en eventuell avverkning av ekmiljön som påverkar 

spridningen negativt, men även ifall hög bebyggelse sätts upp alltför tätt inpå de ekar där 

arterna finns kan miljön och spridningen påverkas negativt. Spridning av många arter 

kopplade till gamla grova ekar sker till största delen inom 100 m eller kortare (Ranius m.fl. 

2010, Johansson m.fl 2912), vilket gör att skyddsklassade ekar av olika ålder och 

mulmstadie bör lämnas inom 100 meter från varandra. Dock kan spridning ske upp till 2 km 

för vissa arter, därmed är de även viktiga för spridning på dessa avstånd till andra ekmiljöer i 

landskapet.  

Inom områdena finns utpekade ekar av klass 2 och 3 (Figur 13), de senare kan betraktas 

som efterföljare och har potential att utvecklas till riktigt skyddsvärda ekar. Områdena runt 

dessa kan med fördel skötas så att dessa träd friställs och får möjlighet att utvecklas till riktigt 

grova ekar (Widenfalk m.fl. 2018). Träden bör dock inte lämnas helt enskilda omgärdade av 

endast hög bebyggelse, då det är viktigt att bibehålla intakta miljöer för att skapa gynsamma 

förhållanden för en variation av arter som är beroende av dessa ekmiljöer.   
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Figur 11. Den västra delen av inventeringsområdet ingår i ett kärnområde för ekmiljöer. Här finns en ekmiljö av klass 1 som troligen har en viktig roll för konnektiviteten för 
många arter knutna till ek, då den har ett centralt läge och binder samman flera andra kärnområdena. Tidigare identifierade värden kopplade till ekar (cirklar) och ekmiljöer 
(polygoner) visas med färgkodning där klass1 utgör högsta naturvärde. Ett flertal karterade ekar och en björk indikeras med vit/grå/svarta toner utifrån skyddsklass. 
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Den hällmarkstallskog som utgör naturvärdesobjekt 1 ingår till större delen i en av 

Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop (Figur 12). Stor del av denna skog ligger utanför det 

område som är utpekat för exploatering, men även skogen som ligger inom 

exploateringsområdet håller höga värden och här finns flera naturvårdsarter kopplade till tall. 

Arter kopplade till tallmiljöer är framföallt tallticka (NT) och reliktbock (NT) som båda är 

knutna till riktigt gamla tallar och helst fritstående solbelysta sådanna.  

För reliktbock och tallticka är det troligen främst tillgången på lämpligt habitat för att hålla 

stora populationerna som avgör den regionala spridningen (Christer Solbreck, per.kom). 

Objektens centrala läge och relativa täthet av artobservationer innebär att de troligen utgör 

en viktig spridningskälla för omkringliggande områden av samma habitat. Uppsättande av 

hus omkring de områden som har pekats ut att hålla höga naturvärden bör inte påverka 

konnektiviteten för dessa arter i någon högre utsträckning, så länge själva hällmarken förblir 

orörd. Däremot kan alltför tät bebyggelse som beskuggar fristående tallar ha en negativ 

påverkan då de försämrar förutsättningarna på plats, särskilt reliktbock kräver fristående 

solbelyst gammal tall (Ehnström, 1999). Enskilda tallar kan utgöra mycket viktiga substrat för 

dessa arter, reliktbock nyttjar ofta ett och samma träd i många generationer över flera 

decenier (Ehnström, 1999). Det är därför viktigt att tallar med fynd av reliktbock eller tallticka 

och identifierade skyddsvärda tallar samt efterföljare i närheten bevaras och inte beskuggas.   

Sammantaget innebär detta att framförallt naturvärdesobjekten 1, 2, 4 och 5 bör undvikas vid 

exploateringen, om spridningssambanden inom Gustavsbergs Grönstrukturplan ska kunna 

bibehållas. Helt nödvändigt är att objekt 5 hålls intakt samt att den sammanhängande 

tallheden som består av objekt 1 och 2 bibehålls. Då det tidigare utpekade ekologiska stråket 

går genom de västra delarna av dessa kan möjligen den absolut mest östligaste delen av 

objekt 2 anses vara något lägre prioriterad att bevara, trots att det även här finns flertalet 

skyddsvärda tallar och fynd av både tallticka och reliktbock. Detta gäller alltså den del som 

redan idag är omgivet av byggnader och som ligger i direkt anslutning till det område som 

redan har börjat bebyggas. Kringliggande mark som kommer att bebyggas bör planeras så 

att skyddsvärda utpekade tallar och ekar inte beskuggas eller på annat sätt påverkas 

negativt.  
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Figur 12. En stor del av inventeringområdet upptas av en hällmarkstallskog, där många av tallarna är >150 år (klass 2, svarta symboler) och tre håller klass 1 (vita symboler, 
där en tall är >200 år och två stående döda träd). Större delen av skogen är utpekad som naturvärdesobjekt 1 och stor del ingår även i en nyckelbiotop. Området som ligger 
centralt mellan flera andra hällmarkstallskogar är utpekat att hålla påtagligt naturvärde och många anturvårdsarter som är kopplade till tall har observerat, utskrivna med namn i 
kartan.
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Säkerhet i bedömningar 
Ingen riktad eller fördjupad artinventering har gjorts i denna inventering (eftersom dessa 

utgör tillägg till standarden som inte ingått i detta uppdrag) vilket givetvis påverkar hur många 

arter som observeras i fält. Artinventeringar har dock tidigare gjorts i området så vår 

uppfattning är att dessa fynd tillsammans med fynden från vår inventering ger en rättvis bild 

av förekomsten av naturvårdsarter i dessa miljöer. Även säsong vid inventeringstillfälle har 

betydelse, och vår bedömning är att denna var relativt väl vald (i augusti och september) för 

miljön i fråga, då vi kunde täcka in delar av både växt- och marksvampssäsongen.  

Åldersbedömningen av träd är gjord enbart utifrån trädets karaktärer, vilka skiljer sig tydligt 

vid olika trädåldrar men som även beror på växtplats och region. Några borrningar för att 

räkna årsringar har inte gjorts. Vår bedömning är ändå att det uppskattade åldersspannet 

med relativt stor säkerhet stämmer överens med verklig ålder, då utförande konsult är väl 

kalibrerad för bedömning av i regionen förekommande trädslag.  

Spridning av de flesta berörda arter är dåligt studerat och det finns inga exakta avstånd för 

hur långt de har möjlighet att sprida sig. Resonemangen för påverkan på spridning bygger 

därför i första hand på allmänna ekologiska samband och i viss mån på den vetenskapliga 

littertur som finns kring spridning av skalbaggar och lavar knutna till gamla ekar. Inga nya 

analyser har gjorts i samband med denna rapport utan de nämnda spridningsstråken bygger 

på tidigare analyser inom Gustavsberg. 
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BILAGA 1. Naturvårdsarter 
 
Tabell 1. Naturvårdsarter som noterats vid denna inventering, samt i vilket naturvärdesobjekt de observerades. 
De arter som är rödlistade är angivna med rödlistekategori efter det vetenskalpiga namnet. Där NT = nära hotad, 
och de arter som klassas som hotade är VU = sårbar, EN = starkt hotad och CR = akut hotad. Även arter som är 
upptagna som signalarter i ArtArken (Stockholms stad, 2018) är inkluderade, och indikeras med AA. 

Art Observerad i naturvärdesobjekt 

Ask (Fraxinus excelsior; EN) 4, 9 

Blomkålssvamp (Sparassis crispa, signalart) 2 

Blåsippa (Hepatica nobilis, fridlyst) 2, 4, 6, 7 

Brun guldbagge (Protaetia marmorata, AA) 5 

Brun trämyra (Lasius brunneus, AA) 5 

Grovticka (Phaeolus schweinitzii, signalart) 1, 2 

Gullviva (Primula veris, fridlyst) 8 

Liljekonvalj (Convallaria majalis, fridlyst) 1, 2, 9 

Mindre märgborre, spår (Tomicus minor, signalart) 1 

Reliktbock, spår (Nothorhina muricata; NT) 1, 2 

Skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale; NT) 5 

Skogsalm (Ulmus glabra, CR) 2, 4 

Skogshakmossa (Rhytidiadelphus subpinnatus, signalart) 2, 4 

Spillkråka, spår (Dryocopus martius; NT) 1, 2 

Svavelticka (Laetiporus sulphureus, AA) 5 

Tallticka (Phellinus pini; NT) 1, 2, 3 

Tofsmes, AA (Lophophanes cristatus, typisk art i 9010 Taiga) 2 

 



 

 

BILAGA 2. Karterade träd 

 

  

Figur 1. Särskilt skyddsvärda träd (klass 1), skyddsvärda träd (klass 2) samt värdefulla träd/efterföljare (klass 3) som mätts in vid inventering. Ovan: översikt över hela 
inventeringsområdet. Nedan: detaljkartor över inventeringsområdet med trädens ID-nummer inkluderade. Teckenförklaringen i översiktskartan gäller för alla kartor. Vita 
siffror indikerar de utpekade naturvärdesobjekten. Svarta siffror står för de karterade trädens IDnummer motsvarande tabell 1 i denna Bilaga. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

Tabell 1. Särskilt skyddsvärda träd (klass 1), skyddsvärda träd (klass 2) samt värdefulla träd/efterföljare (klass 3) som mätts in vid inventering. 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

1 Ek 3 >100 64 28,3     

2 Ek 3 >100 55 25,1     

3 Tall 2 >150 37 15,7     

4 Tall 2 >150 56 18,8     

5 Tall 2 >150 53 18,8     

6 Tall 2 >150 54 15,7     

7 Tall 2 >150 50 12,6 
Flera bohål samt spricka från 
basen 120 cm med mulm 

   

8 Ek 3 >100 74 28,3     

9 Tall 2 >150 51,5 12,6     

10 Tall 2 >150 53 15,7     

11 Tall 2 100-150 34 9,4  Död gren på marken Tallticka Skadad stam 

12 Tall 2 >150 43 12,6   Tallticka  

13 Tall 2 >150 54 15,7 Bohål    

14 Tall 2 >150 44 9,4   Trolig reliktbocksförekomst 

15 Tall 2 100-150 41 9,4   Tallticka  

16 Tall 2 >150 37 12,6     

17 Tall 2 >150 56 15,7   Ev reliktbocksförekomst  

18 Tall 2 >150 44 18,8     

19 Tall 2 >150 46 15,7     

20 Tall 2 >150 30 15,7     

21 Tall 2 >150 58 25,1     

22 Tall 2 >150 46 12,6     

23 Tall 2 >150 41 18,8     

24 Tall 2 >150 44 12,6     



 

 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

25 Tall 2 >150 52 12,6     

26 Björk 3 90 43 15,7     

27 Tall 2 >150 49 15,7   Tallticka  

28 Ek 3 >100 51,3 18,8     

29 Tall 2 >150 61 18,8     

30 Ek 3 >50 38 12,6     

31 Tall 2 >150 50 12,6     

32 Ek 3 >100 51,5 22     

33 Ek 3 >50 46 25,1     

34 Ek 3 >100 64,7 34,6     

35 Tall 2 >150 53 15,7     

36 Ek 3 >50 39 28,3     

37 Tall 2 >150 37 15,7     

38 Tall 2 >150 45 12,6     

39 Tall 2 >150 53 18,8     

40 Tall 2 >150 38 12,6   Ev reliktbocksförekomst 

41 Tall 2 >150 27 9,4     

42 Tall 2 >150 32 9,4     

43 Tall 2 >150 31 12,6     

44 Tall 2 >150 47 18,8     

45 Tall 2 >150 46 15,7     

46 Tall 2 >150 44 12,6   Tallticka  

47 Tall 2 >150 43 12,6     

48 Tall 2 >150 47 15,7     

49 Tall 2 >150 43 18,8     

50 Tall 2 >150 34 15,7     



 

 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

51 Tall 2 >150 33 18,8     

52 Tall 2 >150 43 25,1     

53 Tall 2 >150 37 15,7     

54 Tall 2 >150 39 15,7     

55 Tall 2 >150 37 15,7     

56 Tall 2 >150 39 12,6     

57 Tall 2 >150 46 18,8     

58 Tall 2 >150 44 15,7     

59 Tall 2 >150 49 18,8   Tallticka  

60 Tall 1 Dött 54 18,8  Stående dött träd   

61 Tall 1 Dött 47 18,8  Stående dött träd   

62 Tall 2 >150 53 25,1     

63 Tall 2 >150 72 28,3    Ca 150 år, 
gränsfall 

64 Tall 2 >150 52 22     

65 Tall 2 >150 44 18,8     

66 Tall 2 >150 56 22     

67 Tall 2 >150 42 18,8     

68 Tall 2 >150 49 18,8   Trolig reliktbocksförekomst  

69 Tall 2 >150 47 22   Trolig reliktbocksförekomst  

70 Tall 2 >150 57 18,8   Trolig reliktbocksförekomst  

71 Tall 2 >150 50 15,7   Trolig reliktbocksförekomst  

72 Tall 2 >150 49 18,8     

73 Tall 2 >150 47 12,6     

74 Tall 2 >150 33 12,6     

75 Tall 2 >150 55 18,8     

76 Tall 2 >150 50 15,7     



 

 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

77 Tall 2 >150 63 22     

78 Tall 2 >150 41 15,7     

79 Tall 2 >150 37 18,8   Reliktbock  

80 Tall 2 >150 52 15,7   Tallticka  

81 Tall 2 >150 41 15,7     

82 Tall 2 >150 39 15,7     

83 Tall 2 >150 31 12,6     

84 Tall 2 >150 34 9,4   Tallticka  

85 Tall 2 >150 44 12,6     

86 Tall 2 >150 38 12,6     

87 Tall 2 >150 64 15,7     

88 Tall 2 >150 44 12,6     

89 Tall 2 >150 48 12,6     

90 Tall 2 >150 52 15,7     

91 Tall 2 >150 39 12,6     

92 Tall 2 >150 39 12,6     

93 Tall 2 >150 40 9,4     

94 Tall 2 >150 37 9,4     

95 Tall 2 >150 37 12,6     

96 Tall 2 >150 40 9,4     

97 Tall 2 >150 29 9,4     

98 Tall 1 >200 52 18,8   Trolig reliktbocksförekomst 

99 Tall 2 >150 39 12,6     

100 Tall 2 >150 34 9,4     

101 Tall 2 >150 48 15,7   Tallticka  

102 Tall 2 >150 49 12,6     



 

 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

103 Tall 2 >150 56 15,7     

104 Tall 2 >150 47 9,4     

105 Tall 2 >150 51 12,6     

106 Tall 2 >150 46 12,6     

107 Tall 2 >150 67 18,8     

108 Tall 2 >150 41 9,4     

109 Tall 2 >150 38 9,4     

110 Tall 2 >150 42 9,4     

111 Tall 2 >150 56 18,8     

112 Tall 2 >150 34 15,7     

113 Tall 2 >150 39 12,6     

114 Tall 2 >150 60 12,6     

115 Tall 2 >150 44 15,7     

116 Tall 2 >150 30 9,4     

117 Tall 2 >150 33 12,6     

118 Tall 2 >150 40 9,4     

119 Tall 2 >150 41 12,6     

120 Tall 2 >150 52 15,7     

121 Tall 2 >100 39 12,6   Tallticka  

122 Tall 2 >150 46 15,7     

123 Tall 2 >150 33 9,4     

124 Tall 2 >150 35 9,4     

125 Tall 2 >150 24 15,7     

126 Tall 2 >150 51 18,8     

127 Tall 2 >150 39 15,7     

128 Tall 2 >150 39 12,6     



 

 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

129 Tall 2 >150 33 12,6     

130 Tall 2 >150 37 9,4     

131 Tall 2 >150 35 12,6     

132 Tall 2 >150 36 22     

133 Tall 2 >150 34 12,6     

134 Tall 2 >150 41 15,7     

135 Tall 2 >150 35 12,6     

136 Tall 2 >150 40 15,7     

137 Tall 2 >150 47 18,8     

138 Tall 2 >150 30 15,7     

139 Tall 2 >150 30 12,6     

140 Tall 2 >150 25 12,6     

141 Tall 2 >150 29 15,7     

142 Tall 2 >150 34 15,7     

143 Tall 2 >150 29 9,4     

144 Tall 2 >150 24 9,4     

145 Tall 2 >150 32 12,6     

146 Tall 2 >150 37 18,8     

147 Tall 2 >150 37 18,8     

148 Tall 2 >150 32 15,7     

149 Tall 2 >150 38 18,8  Död gren   

150 Tall 2 >150 38 18,8     

151 Tall 2 >150 47 18,8     

152 Tall 2 >150 44 15,7 Ja  Tallticka  

153 Tall 2 >150 46 22     

154 Tall 2 >150 37 22     



 

 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

155 Tall 2 >150 48 15,7 Ja    

156 Tall 2 >150 60 22     

156 Tall 2 >150 48 18,8     

157 Tall 2 >150 43 18,8     

158 Tall 2 >150 43 18,8     

159 Tall 2 >150 69 28,3     

161 Ek 3 >50 37,5 25,1     

162 Ek 3 >50 43 34,6     

163 Ek 3 >100 62 37,7     

164 Ek 3 >50 44,3 25,1     

165 Ek 3 >100 73 44     

166 Ek 2 >150 81 50,3     

167 Ek 2 >100 53 28,3  Flera döda grenar, två 
med blottlagd ved 

  

168 Ek 3 >50 39 28,3     

169 Ek 3 >100 58,5 31,4     

170 Ek 3 >100 59,7 34,6     

171 Ek 1 >200 103 44     

172 Ek 3 >50 48,1 40,8     

173 Ek 3 >100 66 40,8     

174 Ek 3 >100 63,5 37,7     

175 Ek 1 Dött 90 9,4 Ja, med mulm Dött träd   

176 Ek 1 >200 135 31,4     

177 Ek 1 >200 104 37,7   Skeppsvarvsfluga  

178 Ek 1 >200 114,5 34,6 Ja 
Mulm, stammen har delvis 
blottad ved 

Brun trämyra, brun 
guldbagge 

179 Ek 1 Dött 46 18,8  Dött träd   



 

 

ID Trädslag Klass Ålder 
Stamdiameter 
(cm) 

Kronomkrets 
(m) 

Hålträd Död ved Artfynd Kommentar 

180 Ek 3 >100 77 28,3     

181 Ek 2 >150 86 37,7     

182 Ek 3 >100 66 25,1     

183 Ek 2 >150 81 34,6     

184 Ek 3 >100 52 22     

185 Tall 2 >150 49 18,8     

186 Tall 2 >150 54 18,8     

187 Tall 2 >150 43 12,6     

188 Tall 2 >150 30 9,4     

189 Tall 2 >150 56 22   Trolig reliktbocksförekomst  

190 Tall 2 >150 48 15,7     

191 Tall 2 >150 62 25,1     

 


