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Inledning 

Bakgrund 
Ekologigruppen AB genomförde i slutet av maj en naturvärdesinventering av ett mindre 
skogsområde vid Kragstalund i Vallentuna kommun. Johan Allmér på Ekologigruppen 
har utfört fältarbete och sammanställt detta PM. 

Tidigare inventeringar 
Inga inventeringar är kända från området sedan tidigare. 

Naturinventeringens syfte 
Syftet med naturinventeringen är att få kännedom om områdets naturvärden inför 
planläggning av området. 

Metodik 
Ekologigruppen har utfört naturvärdesinventeringen enligt SIS-standard (SS 
199000:2014), ”nivå medel”, med tillägget att även registrera naturvärden av 
naturvärdesklass 4 - visst naturvärde. I ”nivå medel” registreras naturvärden i tre klasser: 
naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde, naturvärdesklass 2 – högt naturvärde och 
naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Vid naturinventeringen inventerades 
naturmiljöerna på förekomst av ekologiskt värdefulla strukturer, som till exempel 
förekomst av gamla träd och död ved, samt skyddsvärda arter. Utifrån detta avgränsades 
ett antal områden med höga naturvärden. Ett utdrag ur Artdatabankens databas över 
rödlistade arter har också gjorts.  
Vi inventeringen har även våtmarkersområden avgränsats med GPS för att få en mer 
exakt skattning på deras storlek. 

Osäkerhet i bedömningen 
Ingen fullständig artinventering av samtliga organismgrupper genomfördes utan endast 
ett artsök med fokus på värdearter inom artgrupperna lavar, mossor och svampar i 
samband med naturvärdesbedömningen. Fältarbetet utfördes under slutet av maj vilket 
är en någorlunda lämplig tidpunkt för att kunna finna naturvårdsarter i de typer av 
miljöer som finns i undersökningsområdet. Ett antal arter och artgrupper hittas bäst 
under andra tider på året. Framför allt gäller det många kärlväxter och marklevande 
svampar. Dessa artgrupper bedöms dock vara mindre intressanta ur naturvårdssynpunkt 
givet de naturtyper som finns i området. 

En viss osäkerhet i värdebedömningen finns därmed eftersom vissa artgrupper är lättare 
att kartlägga vid andra årstider och kan ha förbisetts. En bedömning har gjorts av 
delområdenas potential att hysa värdearter och delområdena har därefter tilldelats det 
högsta värde det bedöms ha potential för, med hänvisning till försiktighetsprincipen.  
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Allmän beskrivning av området 
Det inventerade området utgörs av skogsmark som ligger utmed Roslagsbanan mellan 
två bostadsområden. Öster om Roslagsbanan ligger ett större sammanhängande 
skogsområde. 

Delen närmast Roslagsbanan består av en igenväxande, glest trädbevuxen våtmark. 
Våtmarken fortsätter öster om Roslagsbanan där den har sin huvudsakliga utbredning. 
Våtmarken övergår västerut till en sumpskog som utgörs av barrblandskog. 

Kring sumpskogen ligger en bård med barrblandskog på frisk mark som domineras av 
blåbärsris i fältskiktet. Skogen är relativt ung och ett stort inslag av lövträd finns i 
området. Några enstaka gamla tallar växer i den norra delen av området. 

Naturvårdsarter 
I området hittades inga naturvårdsarter under denna naturvärdesinventering. 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.  

Rödlistade arter 

 

En rödlistad kan förväntas finnas inom undersökningsområdet, Tallticka, Phellinus pini 
(nära hotad, NT) lever som parasit på gamla levande tallar. Svampens fruktkropp 
uppträder på tallar som är 100-150 år eller äldre och för att den skall kunna fortleva 
krävs kontinuitet av så gamla tallar inom ett skogsområde. De gamla tallarna i delområde 
3 bedöms vara lämpliga substrat för arten, den kunde dock inte påträffas vid 
inventeringstillfället. 

 

Rödlistan - Rödelistkategorier  

Rödlistan för Sverige utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan anger olika arters risk att dö ut från 
Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns 7 kategorier: 

(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) 
livskraftig, (DD) kunskapsbrist. 
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Delområden och Naturvärdesbedömning 

 

Figur 1.  Karta med delområden och naturvärdesklass. Gröna områden visar på visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4. Nummer 1 – 5 anger respektive delområdes nummer och återfinns i beskrivning av 
naturvärden nedan. Röd linje anger ungefärligt undersökningsområde. 

Naturvärden 
Naturvärdena i undersökningsområdet bedöms vara låga och samtliga avgränsade 
delområden utgörs av naturvärdesklass 4, visst naturvärde. I delområde 3 står några äldre 
tallar som bedöms vara värda att ta hänsyn till. Dessa står dock så pass glest, och skogen 
runt omkring är relativt ung, att det inte bedöms vara motiverat att klassa delområdet 
som helhet högra än visst naturvärde. Tallarna är dock inmäta och bör sparas vid en 
eventuell exploatering då de kan finnas värden knutna till dessa. 

En stor del av undersökningsområdet utgörs av fuktigare mark som i sig betingar ett 
visst naturvärde, skogsmarken bedöms dock över lag vara igenväxningsvegetation och 
området har tidigare troligen varit betydligt öppnare.   

Nedan beskrivs delområdena med naturvärden mer ingående. 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1  
Inga naturvärden med högsta naturvärde är känt från området. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
Inga naturvärden med högt naturvärde är känt från området. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Inga naturvärden med påtagligt naturvärde är känt från området.  

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Delområde 1. Våtmark mot Roslagsbanan  

Beskrivning av naturförhållanden 
Delområdet består av en våtmark som tidigare säkerligen har varit mer eller mindre 
öppen men nu är stadd i igenväxning med bland annat björk och viden. Kärret är 
hydrologiskt påverkat, troligen av Roslagsbanan och är torrare än vad det tidigare har 
varit när det hade kontakt med kärret på andra sidan Roslagsbanan.  
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Naturvärdesbedömning 
Området bedöms ha ett lågt artvärde och visst biotopvärde. 

Värdefulla strukturer och funktioner 
Fuktstråk. 

Naturvårdsarter 
Rödlistade arter 

Inga rödlistade arter är funna i delområdet. 

Signal- och indikatorarter  

Inga signal- eller indikatorarter är arter funna i delområdet. 

Delområde 2. Sumpskog/fuktstråk  

Beskrivning av naturförhållanden 
Delområdet består av en bård av fuktigare skog som ligger mellan våtmarken och 
friskare mark. Stråk med vegetationsfria ytor visar på att området tidvis står under vatten 
och att grundvattenytan bitvis ligger nära markytan. Man kan även se att en förändring i 
hydrologin har skett här, i delar av de vegetationsfria ytorna har blåbärsris börjat 
etableras sig vilket är ett tecken på torrare förhållanden. Trädskiktet är över lag relativt 
ungt och utgörs av blandskog med asp, gran och björk, även en del tall förekommer. 

Naturvärdesbedömning 
Området bedöms ha ett lågt artvärde och visst biotopvärde.  

Värdefulla strukturer och funktioner 
Fuktstråk, lövträdsinslag. 

Naturvårdsarter 
Rödlistade arter 

Inga rödlistade arter är funna i delområdet. 

Signal- och indikatorarter  

Inga signal- eller indikatorarter är arter funna i delområdet. 

Delområde 3. Ung barrblandskog  

Beskrivning av naturförhållanden 
Delområdet består av en yngre barrblandskog, bitvis med et stort inslag av asp. Några 
gamla tallar förekommer spritt i området. Fältskiktet domineras av blåbärsris men 
mindre vegetationsfria ytor förekommer också. Död ved förekommer mycket sparsamt. 

Naturvärdesbedömning 
Området bedöms ha ett lågt artvärde och visst biotopvärde. Inslag av äldre tall och ung 
ek motiverar värdet. 

Värdefulla strukturer och funktioner 
Död ved (sparsamt). 

Naturvårdsarter 
Rödlistade arter 

Inga rödlistade arter är funna i delområdet. 

Signal- och indikatorarter  

Inga signal- eller indikatorarter är arter funna i delområdet. 

Delområde 4. Dike/fuktstråk  

Beskrivning av naturförhållanden 
Delområdet består av en ett dike eller ett gammalt fuktstråk som bedöms ha ytnära 
grundvatten. Delområdet ligger insprängt i delområde 3. 
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Naturvärdesbedömning 
Området bedöms ha ett lågt artvärde och visst biotopvärde.  

Värdefulla strukturer och funktioner 
Fuktstråk. 

Naturvårdsarter 
Rödlistade arter 

Inga rödlistade arter är funna i delområdet. 

Signal- och indikatorarter  

Inga signal- eller indikatorarter är arter funna i delområdet. 

Delområde 5. Ung barrblandskog  

Beskrivning av naturförhållanden 
Delområdet består av en bård med ung barrblandskog. Inslag av några grövre, men 
vitala, aspar finns i området. Fältskiktet domineras av blåbärsris. Död ved förekommer 
mycket sparsamt. 

Naturvärdesbedömning 
Området bedöms ha ett lågt artvärde och visst biotopvärde. Inslag av äldre tall och ung 
ek motiverar värdet. 

Värdefulla strukturer och funktioner 
Död ved (sparsamt). 

Naturvårdsarter 
Rödlistade arter 

Inga rödlistade arter är funna i delområdet. 

Signal- och indikatorarter  

Inga signal- eller indikatorarter är arter funna i delområdet. 
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Våtmarker 

 

Figur 2.  Karta över våtmark/fuktstråk inom undersökningsområdet vid Kragstalund. 

Våtmarkerna utgörs av tre delområden som samtliga bedöms vara av naturvärdesklass 4, 
visst naturvärde. I tabell 1 nedan anges våtmarkstyp, naturvärde och yta för respektive 
delområde. 

Hydrologiskt bedöms områdets våtmarker/fuktstråk vara påverkade. Delområde 1 som 
är den fuktigaste visar tydliga tecken på igenväxning, delvis till följd av torrare 
förhållanden. I delområde 2, som utgörs av ett fuktstråk mellan den fuktigare delen och 
den friska marken syns en tydlig påverkan genom att blåbärsris växer in i området på 
delar som tidigare har varit vattenförande under delar av året. Delområde 4 utgörs av en 
liten sänka i barrblandskogen och har tidigare kan ha varit en bäck men som nu mer 
fungerar som ett dike. Vid inventeringstillfället var delområde 2 och 4 helt torrlagda. 

Områdets våtmarker är svåra att avgränsa men den avgränsning som har gjorts bedöms 
ge en god skattning på våtmarkernas utbredning. Totalt upptar de registrerade 
våtmarkerna en yta av ca 7 279 m2. 

Tabell 1. Delområden med våtmarker och vattendrag. ”ID” anger delområdets nummer som 
återfinns på kartan, ”Typ” anger vilken typ av våtmark det rör sig om, ”NVI-klass” anger 
naturvärdesklass enligt SIS och ”Yta” anger ytan i m2. 
ID Typ NVI-klass Yta (m2) 
1 Våtmark Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 3357 
2 Fuktskog,	blandskog Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 3654 
4 Fuktskog,	blandskog Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 268 
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Ekologiska samband  
Området ligger som en liten grön bård mellan två större villaområden. Området är en 
utlöpare från ett större skogsområde som ligger öster om Roslagsbanan och fortsätter 
som en smal skogsbård in i bostadsområdena väster ut. I och med att skogsbården som 
går in i bostadsområdet är så pass smal bedöms den inte utgöra någon viktigare 
spridningslänk, men en viss funktion har den sannolikt. 

Vid en exploatering av undersökningsområdet bedöms bårdens funktion ytterligare 
försvagas genom att sambandet med skogsområdet i öster kan komma att brytas. Det är 
därför viktigt att spara en grön bård inom undersökningsområdet, förslagsvis i den norra 
delen där de gamla tallarna står.  
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Känslighet  
Då naturvärdena huvudsakligen är knutna till träd är de givetvis känsliga för att enskilda 
gamla träd och skogspartier avverkas. Avverkas träden försvinner livsmiljöerna direkt för 
en rad arter knutna till dessa. Vid en exploatering av dessa miljöer riskerar naturvärden 
knutna till framför allt ek att gå förlorade då träden avverkas. Det är därför viktigt att 
spara gamla tallar som solitära träd i solexponerade lägen där så är möjligt. Ensamma, 
solexponerade tallar utgör viktiga livsmiljöer för framför allt vedlevande svampar och 
insekter. Genom att göra så skapar man förutsättningar för delar av naturvärdena knutna 
till tall att finnas kvar i de delområden där man bygger nya hus. Indirekt kan bebyggelse 
intill gamla träd göra att dessa beskuggas kraftigt vilket missgynnar många vedlevande 
insekter knutna till exempelvis gammal solexponerad tall.  
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