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1 SAMMANFATTNING 

Naturvärdesinventeringen är gjord på uppdrag av Vallentuna kommun. 

Anledningen är att inventeringen ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanering 

av Del 2 Rickeyhöjd, Vallentuna kommun.  

 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa samt 

bedöma och dokumentera ytor som är av betydelse för biologisk mångfald inom 

inventeringsområdet.  

 

I syftet ingår även göra att en generell bedömning av områdets värde för grön 

infrastruktur, en konsekvensbedömning av föreslagen strukturskiss, samt en 

bedömning av hur området kan exploateras med hänsyn till naturvärden och 

hur detaljplanen ska kunna anpassas så att den minskar negativ påverkan på 

naturvärden. En generell bedömning ska ingå om det finns ett behov av vidare 

utredningar. 

 

Naturvärdesinventeringen är gjord på fältnivå. När det gäller noggrannheten har 

ambitionsnivån detalj valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst 10 

kvadratmeter stora eller ett linjeformat objekt som är minst 10 meter långt och 

0,5 meter brett kartlagts. 

 

Inventeringen har vidare genomförts med enligt svensk standard och med 

tilläggen, visst naturvärde (naturvärdesklass 4) och inventering av värdefulla 

träd. Fältinventeringen genomfördes den 17 juni 2021. 

 

Inventeringsområdet ligger i tätorten Vallentuna, Vallentuna kommun i 

Stockholms län. Området utgörs av park och trädgård i anslutning till 

flerbostadshus.  

 

Vid inventering i fält bedömdes två områden som naturvärdesobjekt. Ett med 

påtagligt naturvärde (klass 3) och ett med visst naturvärde (klass 4). 

Naturvärdena är främst kopplade till tallar, blommande träd och buskar samt 

blottad sand/grus.  

 

Inom inventeringsområdet kartlades tre äldre tallar, en flerstammig grov lind 

med hål, ett päronträd med mulmbildning i nedre delen av stammen samt en 

grov flerstammig sälg. 

 

Föreslagen strukturskiss riskerar att få negativ påverkan på naturvärden knutna 

till tall samt till blommande träd och buskar. Det kan få negativa konsekvenser 

för biologisk mångfald genom förlust och fragmentering av livsmiljöer för bland 

annat tallevande arter och pollinatörer. För att minska risken för skada på 

värden knutna till tallmiljöer föreslås att de tre tallarna omfattas av 

planbestämmelse att de ska stå kvar. En solstudie rekommenderas då insekter 

knutna till tall ofta kräver solbelysta stammar. För att minska negativa 

konsekvenser för pollinatörer föreslås att blommande buskar och träd ersätts. 

Bra att tänka på är att få med blommande arter i olika färger och former samt att 

det finns blommande arter under hela säsongen.   
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Vallentuna kommun arbetar med att ta fram detaljplaner i de centrala delarna av 

Vallentuna tätort. Ett av detaljplaneprojektet är Del 2 av Rickebyhöjd, inom 

vilket fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48 och del av Vallentuna-Mörby 1:310 

ingår, för översikt se figur 1. Planområdet ligger strax norr om Vallentuna 

centrum vid korsningen Mörbyvägen/Fornminnesvägen, se figur 2. Inom 

planområdet planeras för ett flerbostadshus. 

 

Området är cirka 0,18 hektar och avgränsas av Mörbyvägen i öster samt 

Fornminnesvägen i norr. I söder finns bebyggelse.  

 

Inför fortsatt planering har ett behov av att ta fram underlag uppstått, bland 

annat föreliggande naturvärdesinventering då inventeringsområdet idag utgör 

grönyta med bland annat tallar och blommande arter.  

1.2 NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT STANDARD 

Sedan 2014 finns det en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende 

biologisk mångfald ska genomföras och rapporteras. Den här inventeringen har 

genomförts enligt denna standard (Svensk standard, 2014). 

 

Målen med att arbeta standardiserat är att: 

• träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har betydelse 

för biologisk mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet 

 

• resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader 

i olika områdens betydelse för biologisk mångfald  

 

• göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar 

 

• göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har 

genomförts på det sätt som standarden föreskriver. 

1.3 SYFTE 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa samt 

bedöma och dokumentera geografiska områden som är av betydelse för 

biologisk mångfald inom inventeringsområdet. 

 

I syftet ingår även göra att en generell bedömning av områdets värde för grön 

infrastruktur, en konsekvensbedömning av föreslagen strukturskiss, samt en 

bedömning av hur området kan exploateras med hänsyn till naturvärden och 

hur detaljplanen ska kunna anpassas så att den minskar negativ påverkan på 

naturvärden. En generell bedömning ska ingå om det föreligger ett behov av 

vidare utredningar. 
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Figur 1. Inventeringsområdet ligger i centrala delarna av Vallentuna tätort, Vallentuna kommun, Stockholms län. 
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Figur 2. Inventeringsområdet ligger öster om Mörbyvägen och söder om Fornminnesvägen i centrala Vallentuna.  
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2 METOD 

2.1 METODBESKRIVNING 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SiS 199000:2014 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande Teknisk rapport (SIS-

TR 199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i bilaga 1. 

2.2 METODVAL I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen har gjorts med en ambitionsnivå på detaljnivå. Det 

innebär att naturvärdesobjekt som är minst 10 kvadratmeter stora och 

linjeformade objekt som är minst 10 meter långa och 0,5 meter breda har 

eftersökts, se tabell 1 i bilaga 1.  

 

Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen: 

• Visst naturvärde, naturvärdesklass 4  

• Värdeelement – värdefulla träd. 

Se tabell 2 i bilaga 1. 

 

Värdefulla träd 

Inom inventeringsområdet har träd som definieras som särskilt skyddsvärda 

enligt Naturvårdsverket och grova träd enligt Skogsstyrelsen kartlagts. I och 

med att tallmiljöer är ansvarsnaturtyp i Stockholms län har även tallar som 

bedömts äldre än 120 år kartlagts då de kan utgöra ersättningsträd till särskilt 

skyddsvärda och grova tallar. Tabell 1 redovisar vad som definieras som grova 

träd enligt Skogsstyrelsens definition. 

 

Tabell 1. Grova träd enligt Skogsstyrelsens definition, här ett urval av trädslag med sådana som noterats inom 

inventeringsområdet. 

Träd 

Måtten avser minimidiametern i 

brösthöjd uttryckt i centimeter 

Tall 70 

Alm 60 

Ask 60 

Sälg 40 

Lind 50 

  

(Skogsstyrelsen, 2014) 

 

Även särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 

2004) ingår i definitionen av värdefulla träd. Med särskilt skyddsvärda träd 

avses: 

 

a) Jätteträd: träd som är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste 

stället under brösthöjd 
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b) Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år och övriga 

trädslag äldre än 140 år 

c) Grova hålträd: träd grövre än 40 centimeter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam.  

 

2.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar Camilla Ährlund. 

Fältinventering utfördes 17 juni 2021 av Camilla Ährlund. Ansvarig för 

interngranskning av rapporten hos Sweco är Mari Nilsson. 

2.4 INFORMATIONSKÄLLOR 

Olika källor har genomsökts för att kartlägga tidigare kända naturvärden i 

inventeringsområdet och det omgivande landskapet. Källorna som har använts 

som underlag för avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i 

tabell 2 nedan.  
 

Tabell 2. Databaser som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för 

utdrag 

ArtDatabanken Naturvårdsarter. Rödlistade och 

skyddade arter som har rapporterats in 

i artportalen under perioden 2001–

2021. 

2021-08-09 

GIS skikt 

Länsstyrelsen 

Grön infrastruktur. 

Underlag från täthets- och 

nätverksanalyser framtagna inom 

arbetet med Grön infrastruktur. 

. 

2021-08-09 

 

2.5 GIS OCH FÄLTDATAFÅNGST 

För att samla in data i fält användes Apple Ipad. Noggrannheten med denna 

utrustning är 5–10 meter. Naturvärdesobjekt identifieras i fält och registreras i 

appen Collector. Där lades information om objektet, preliminära bedömningar, 

värdefulla träd, och skyddsvärda arter in. Även foton lagrades där. GIS-skikt 

med naturvärdesobjekt och artförekomster har upprättats. Till GIS-skikten finns 

även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata.  

2.6 OSÄKERHET 

En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är att tidpunkten för 

inventeringsarbetet inte är anpassad för att kunna identifiera alla förekommande 

arter. För att kunna göra det måste inventeringar utföras under olika tidpunkter 

på året. Även om inventeringen görs under endast en tidpunkt på året så ger 

naturvärdesinventeringen ändå en bra bild av den biologiska mångfalden. 
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3 RESULTAT 

3.1 INVENTERINGSOMRÅDET 

Inventeringsområdet ligger i Vallentuna kommun, centralt i tätorten Vallentuna, 

se figur 1 och 2. I öster avgränsar Mörbyvägen inventeringsområdet och i norr 

Fornminnesvägen. I söder ansluter bebyggelse. Inventeringsområdet är cirka 

0,18 hektar och utgörs av grönområde i anslutning till bebyggelse.  

 

Tre tallar i grupp ger området dess kännetecken och karaktär. I övrigt finns här 

klippta gräsytor och genom investeringsområdet går en upptrampad, spontant 

uppkommen, gångväg med blottade ytor med grus och sand. Stängsel 

avgränsar mot bebyggelse i väster, söder och mot vägarna. 

 

 

Figur 3. Tre tallar i inventeringsområdet som ger det dess kännetecken.  

3.2 FÖRSTUDIE 

Figur 5 visar en del av tidigare känd kunskap om inventeringsområdet och det 

omgivande landskapet. Inventeringsområdet ligger inom område, som inom 

ramen för framtagande av underlag för handlingsplan för grön infrastruktur på 

regional nivå, har pekats ut för dess värden för arter knutna till ekmiljöer. Under 

framtagande av handlingsplanen gjordes även utredningar för tallmiljöer. Såväl 

tall- som ädellövskogsmiljöer är utpekade som ansvarsmiljöer för Stockholms 

län.  

 

Inom centrala Vallentuna är spridningslänkarna mellan livsmiljöer för 

barrskogsarter svaga i och med att livsmiljöerna är relativt få och spridda 
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(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2019). Vid en översiktlig studie av nationella 

marktäckedata tolkas att huvudsakliga spridningslänkarna för barrskogslevande 

arter finns väster och öster om Vallentuna tätort. Inom tätorten finns färre 

livsmiljöer och spridningslänkarna blir därmed svaga, vilket bland annat 

framkommer mot norr och Snapptunafältet (Naturvårdsverket, 2021).  

 

I november 2015 inventerades träd på Fornminnesgatan 1 på uppdrag av 

Hökerum Bygg AB (Ekologigruppen, 2016). Fornminnesvägen 1 ligger på andra 

sidan Mörbyvägen i förhållande till inventeringsområdet. Inventeringen 2015 

visade på ett antal värdefulla äldre träd, främst tallar. På tallarna noterades 

rödlistade arter, som tallticka (rödlistad som nära hotad, NT), och reliktbock 

(även den rödlistad som nära hotad, NT). Både tallticka och reliktbock är knutna 

till äldre tallar, över 150 år, och tallarna vid Fornminnesvägen 1 bedömdes som 

150 till 200 år gamla (Ekologigruppen, 2016). Larvutvecklingen för reliktbock 

sker inne i barken på gamla, levande och solexponerade tallar. Ofta utnyttjas 

träd som under längre tid stått fritt och öppet, exempelvis i odlingslandskap, 

längs stränder och uppe på åsar samt i tätorter. Angreppen återfinns på 

solsidan av stammen (ArtDatabanken, 2021). För arter knutna till levande tallar 

är bebyggda områden viktiga livsmiljöer (Sterenborg, 2018), då tallarna ofta står 

solbelyst vilket gynnar tallevande insekter.  

 

Vid ett utdrag ur artportalen för åren 2000 till 2021 av rödlistade och skyddade 

arter finns inga arter inom inventeringsområdet noterade (ArtDatabanken, 

2021). 
 
 

Figur 4. Vy från inventeringsområdet med dess tre tallar mot Fornminnesvägen 1 med ett relativt nybyggt flerbostadshus. I 

november 2015 genomfördes en inventering av träd på Fornminnesvägen 1 där det visade sig att tallarna omfattar höga 

naturvärden (Ekologigruppen, 2016). 
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Figur 5. Inventeringsområdet ingår i en trakt för ekmiljöer och i landskapet kring det finns potentiella spridningslänkar 

mellan livsmiljöer för barrskogslevande arter. 
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3.3 FÄLTINVENTERINGEN 

Naturvärdesobjekt 

Totalt 2 naturvärdesobjekt har avgränsats inom inventeringsområdet. Objekten 

fördelar sig på de olika naturvärdesklasserna i enlighet med tabell 3 nedan. 
 

Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal naturvärdesobjekt  

1 – Högsta naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på nationell eller global 

nivå. 

 

0 

2 – Högt naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell 

nivå. 

 

0 

3 – Påtagligt naturvärde 

Av särskild betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt 

att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. 

 

1 

4 – Visst naturvärde 

Av betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att 

deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras (tillägg till standardutförandet). 

 

1 

 

Naturvärdesobjekten redovisas på kartan, se figur 6, och beskrivs i detalj per 

objekt nedan, där framgår vilka naturvårdsarter som noterades, hur art- och 

biotopvärdena har bedömts och motiveras. Det finns representativa foton från 

objekten.  

 

Inventeringsområdet utgörs av exploaterad mark och tomter till flerbostadshus. 

Två naturvärdesobjekt kartlades, ett som bedömdes ha visst naturvärde och ett 

påtagligt naturvärde. En del av naturvärdet i inventeringsområdet utgörs av 

blommande träd och buskar, samt att marken är relativt mager vilket gör att det 

finns blommande torrbacksarter som bland annat femfingerört. Blommande 

arter tillsammans med blottad, sandig och grusig mark samt äldre träd ger goda 

förutsättningar för rikt insektsliv. Här finns arter som blommar tidigt på våren 

som sälg och senare lind, fruktträd samt femfingerört (blommar juni, juli, 

augusti), det ger goda förutsättningar för nektarsökande insekter en större del 

av säsongen.   

 

Tre äldre tallar står i inventeringsområdet. Tallarna har hängande, grova och 

döda grenar och bedöms som cirka 150 år. En flerstammig lind och sälg finns i 

inventeringsområdet. 
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Figur 6. Karta med inventerade naturvärdesobjekt och naturvårdsarter. Inom inventeringsområdet har ett objekt bedömts ha 

påtagligt naturvärde och ett med visst naturvärde. Två rödlistade arter, ask (starkt hotad, EN) och skogsalm (akut hotad, 

CR), samt signalarterna röllika, femfingerört och lind noterades i samband med fältinventering i juni 2021. Röllika och 

femfingerört är signalarter för artrika vägkanter och lind är signalart för skogliga naturtyper.  
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Naturvärdesobjekt 1 

Naturvärdesklass 4 visst 

Areal (hektar) 0,04 

Naturtyp Park och trädgård 

Biotop Trädgård 

Naturvårdsarter Ask, sly (EN) 

Artvärde Genom förekomst av för biotopen vanligt förekommande 

arter bedöms objektet hålla obetydligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av blommande träd och buskar, vilket 

gynnar nektarsökande insekter, samt päronträd med viss 

mulmbildning bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Natura 2000-naturtyp – 

Beskrivning Objektet utgörs av trädgård till flerfamiljshus och här finns 

ett grovt päronträd med hål med mulmbildning längst ned i 

stammen, ask (sly) och lönn i trädskiktet. I buskskiktet 

syren och måbär. Fältskiktet utgörs av klippt gräsmatta. 

Motivering till 

naturvärdesklass 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar 

att objektet bedöms hålla visst naturvärde. 
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Naturvärdesobjekt 2 

Naturvärdesklass 3 påtagligt 

Areal (hektar) 0,03 

Naturtyp Park och trädgård 

Biotop Trädgård 

Naturvårdsarter Lind (S), röllika (S, TrV), femfingerört (S, TrV) 

Artvärde Genom förekomst av signalarter samt att objektet bedöms 

som artrikt i förhållande till omgivande landskapet bedöms 

det hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tallar med grova, hängande 

grenar, blottad jord och mager mark samt nyckelarten sälg, 

vilken många andra arter är beroende av bland annat för 

insekter som söker nektar tidigt på våren, bedöms objektet 

hålla visst biotopvärde. 

Natura 2000-naturtyp – 

Beskrivning Objektet utgörs av trädgård till flerbostadshus och det 

ligger mot väg. Här står tre tallar, en lind och en sälg i 

trädskiktet. Tallarna bedöms till cirka 150 år och omges av 

snöbär. Tallarna har grova, döda och hängande grenar. 

Här finns även en flerstammig lind. I hörnet mot nästa tomt 

i söder står en sälg med grova stammar. I objektet finns en 

gångstig med blottad jord och marken är relativt mager 

med arter som röllika och femfingerört. Rikt fågelliv med för 

biotopen vanligt förekommande arter som bland annat 

pilfink, koltrast och skata 

Motivering till 

naturvärdesklass 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar 

att objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 
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Naturvårdsarter 

Alla naturvårdsarter som noterades i fält finns redovisas i tabell 4. Där redogörs 

även för vilken typ av naturvårdsart som noterats under inventeringen.  

 

På kartan, se figur 6, redovisas var naturvårdsarter noterats i 

inventeringsområdet i samband med fältinventeringen. 

 
Rödlistade arter 
I inventeringsområdet noterades ask som är rödlistad som starkt hotad och 
skogsalm som är rödlistad som akut hotad. Båda är rödlistade på grund av att 
de drabbats av sjukdom. I inventeringsområdet noterades inte fullvuxna träd 
utan enbart sly av båda arterna. 

 
Signalarter 
I inventeringsområdet noterades lind som är en skoglig signalart. Även röllika 
och femfingerört, som är signalarter för artrika vägkanter noterades 
(Trafikverket, 2012).  
 
Nyckelarter 
Sälg har valts ut som en egen nyckelart i denna inventering med motivet att den 
är en är förutsättning för flera andra arter. Trädet i sig är värdefullt för många 
olika arter, både som föda och levnadsplats. Trädet är viktigt för pollinerande 
insekter samt att det är många arter som bor i, lever på eller hittar sin föda på 
sälgar. Det finns insektsarter som lägger sina ägg innanför barken på sälgen 
som sedan blir föda för hackspetten. Nästan 200 fjärilsarter lever på sälgen i 
larvstadiet, 75 skalbaggsarter äter sälgblad, blommor och knoppar. Nyckelarter 
hanteras enbart som en biotopkvalitet enligt svensk standard för 
naturvärdesinventeringar.  
 
Tabell 4. Naturvårdsarter funna inom inventeringsområdet vid fältbesöket 2021-06-17.  

Artnamn Vetenskapligt namn Kategori 

Skogsalm Ulmus glabra Rödlistad som akut hotad (CR) 

Lind Tilia cordata Signalart (S), skog 

Röllika Achillea millefolium 
Signalart (S), artrika vägkanter, 
indikatorklass 2 (av tre klasser) 

Femfingerört Potentilla argentea 

Signalart (S), artrika vägkanter, 
torrbacksart, indikatorklass 2 (av tre 
klasser) 

Ask Fraxinus excelsior Rödlistad som starkt hotad (EN),  
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Värdefulla träd 

I östra delen av inventeringsområdet finns en grov, flerstammig lind med hål 

och en grov, flerstammig sälg. Linden bedöms som särskilt skyddsvärt träd och 

sälgen som grov enligt Skogsstyrelsens definition. I norr står tre tallar som 

uppskattas vara cirka 150 år, de bedöms som värdefulla träd. Ett grovt 

päronträd med mulmbildning bedöms som särskilt skyddsvärt träd. 

 

Se tabell 5 och figur 7.  

 

Tabell 5. Värdefulla träd som noterades i samband med fältinventering 17 juni 2021. 

OBJECTID Stamdiameter 

(cm) 

Kommentar Artnamn Hålträd 

A 60 Sälg med två stammar, en av 

stammarna är 60 centimeter i 

stamdiameter. Döda grenar. 

Sälg  

B 70 Päronträd med mulmbildning i 

nedre delen av stammen, samt 

skatbo och döda grenar. 

Fruktträd Ja 

C 70 Tre tallar i grupp som omges av 

snöbär. Döda, grova och 

hängande grenar. Bedöms som 

cirka 150 år. 

Tall  

D 60 Tre tallar i grupp som omges av 

snöbär. Döda, grova och 

hängande grenar. Bedöms som 

cirka 150 år. 

Tall  

E 52 Tre tallar i grupp som omges av 

snöbär. Döda, grova och 

hängande grenar. Bedöms som 

cirka 150 år. 

Tall  

F 60 Flerstammig lind där en av 

stammarna är cirka 60 

centimeter i stamdiameter. 

Lind Ja 
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Figur 7. Karta med värdefulla träd som kartlades i samband med fältinventering 17 juni 2021. 
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4 DISKUSSION 

4.1 NATURVÄRDEN 

Naturvärdena inom inventeringsområdet består i blommande arter, blottad jord 

och äldre tallar. De tre tallar som finns inom inventeringsområdet bedöms till 

cirka 150 år. I landskapet i anslutning till inventeringsområdet finns tallmiljöer 

och äldre tallar, bland annat utmed Mörbyvägen norr om inventeringsområdet 

samt Fornminnesvägen. Vid Fornminnesvägen har tallticka och spår av 

reliktbock noterats i samband med inventering 2015 (Ekologigruppen, 2016). 

4.2 GRÖN INFRASTRUKTUR 

I dagens landskap är naturmiljöer med äldre, ljusöppen, naturlig tallskog med 

död ved mycket sällsynta. I dag finns gamla tallar och död ved av tall i hög grad 

i hällmarkerna, som är en av de miljöer där ljusberoende tallvedsinsekter oftast 

kan noterats. Även bebyggda områden är viktiga livsmiljöer för arter knutna till 

levande, solbelysta tallar, som exempelvis reliktbock. 

 

En utredning av grön infrastruktur i centrala Vallentuna togs fram 2018 av 

Calluna. Utredningen visar att centrala Vallentuna inte framträder som trädmiljö 

i de analyser av habitatnätverk för träd som tagits fram av Calluna och 

Ekologigruppen, som tallnätverket med fokusart reliktbock och 

barrskogsnätverket med fokusart arealkrävande barrskogsmesar (Sterenborg, 

2018). Vid en översiktlig studie av det nationella marktäckedatat framkommer 

även att tallmiljöerna är fragmenterade i tätorten (Naturvårdsverket, 2021). De 

tallmiljöer och äldre tallar som finns i tätorten har därför ett högt värde som 

livsmiljöer och för möjligheten till spridning mellan livsmiljöer idag och i 

framtiden. 

 

Några sälgar finns utspridda i centrala Vallentuna. Sälg är ett viktigt träd för 

pollinatörer eftersom det förser tidigt flygande humlor och bin med pollen och 

nektar när andra växter inte börjat blomma. Blommande träd som sälg, lind, 

fruktträd, oxel och rönn är positivt för nektarsökande insekter. I utredning av 

grön infrastruktur i centrala Vallentuna bedömdes att centrala Vallentuna har 

spridningsmöjligheter för pollinatörer men att det finns behov att göra 

förbättringsåtgärder i den gröna infrastrukturen för pollinatörer (Sterenborg, 

2018). Inventeringsområdet har naturvärden kopplade till nektarsökande 

insekter. Det finns sälg, lind och andra blommande träd och buskar.  

4.3 PÅVERKAN AV EXPLOATERING PÅ NATURVÄRDEN 

I syftet för denna rapport ingår även att diskutera vilken inverkan föreslagen 

strukturskiss har på naturvärdena, samt om och i så fall hur området kan 

exploateras med hänsyn till naturvärden. Föreslagen strukturskiss, se figur 8, 

innebär exploatering med flerbostadshus på redan befintlig exploaterad mark i 

söder, samt ny huskropp på det som idag utgör trädgård/tomt till befintliga 

flerbostadshus. I norr står de tre tallarna i anslutning till föreslagen 

flerbostadshus samt även lind och sälg står nära byggnaderna.  
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Figur 8. Föreslagen strukturskiss som är i nord-sydlig riktning. Skissen föreslår flerbostadshus på redan befintlig 

exploaterad mark samt på trädgård/tomt i norr. 

Effekten av exploatering inom inventeringsområdet innebär ianspråktagande av 

naturvärden kopplade till blommande buskar och träd, samt blottad jord. 

Inventeringsområdet utgör livsmiljöer för ett flertal insekter som bidrar med 

ekosystemtjänster, så kallade nyttoinsekter, samt att det även består av 

livsmiljöer för den mer vanligt förekommande biologiska mångfalden, en del av 

vardagslandskapets värden med bland annat ett rikt fågelliv. 
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De tre tallarna som står i norra delen av inventeringsområdet, står i anslutning 

till föreslaget flerbostadshus i norr. Även om de kan skyddas i samband med 

byggarbeten så finns risk för att de beskuggas av ny bebyggelse vilket innebär 

att de inte längre är solbelysta och därmed sker en negativ påverkan på arter 

knutna till solbelysta tallar.  

4.4 FÖRSLAG PÅ SKYDDS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

Det här kapitlet diskuterar delen av syftet som handlar om hur detaljplanen ska 

kunna anpassas så att den minskar negativ påverkan på naturvärden. 

 

Förslagsvis anges i syftet med detaljplanen att den förutom ger byggrätter även 

berör ekosystemtjänster och reglering av grönstruktur. Ytor som främjar 

ekosystemtjänster och grönstruktur rekommenderas reserveras som allmän 

platsmark. För kvartersmark rekommenderas att värdefulla befintliga 

ekosystemtjänster skyddas med planbestämmelse.  

Skyddsåtgärder 

För träd som kan bevaras rekommenderas planbestämmelse med skydd för 

träd samt utökad marklovsplikt för trädfällning för att kunna kontrollera 

efterlevnaden av bestämmelsen. Förslagsvis skyddas päronträdet, sälgen, 

linden och tallarna, genom planbestämmelse (nX). 

 

Vid arbeten kan träd skyddas genom att: 

Avgränsa ett område runt trädet med staket, betongsuggor eller liknande för att 

skydda rötterna. Området ska vara minst 2 meter utanför kronans ytterkant. 

 

Inom det skyddade området får inte grävning, körning med tunga fordon, 

upplägg av massor, uppställning av bodar eller arbetsmaskiner ske. 

 

Inom området ska inte heller bensin, diesel, bekämpningsmedel eller 

lösningsmedel hanteras 

 

Grövre rötter bör så långt som det är möjligt inte skadas vid grävning, framförallt 

om de är tjockare än 5 centimeter. Ett sätt att undvika att skada rötterna är att 

handgräva runt dem 

 

Rötter som måste kapas, ska beskäras med beskärningssåg eller sekatör. 

 

Schaktens sidor rekommenderas vattnas och täckas under det att arbetet pågår 

och schakten fyllas igen så snart som möjligt (Länsstyrelserna, u. å. ). 
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Kompensationsåtgärder 

Plantering av inhemska blommande arter för att gynna pollinering 

(ekosystemtjänst). Plantering kan ske med träd och buskar samt i rabatter.  

 

Sälgen är en viktig födoresurs för våraktiva insekter och rekommenderas därför 

sparas. Återplantering eller nyplantering kan göras med hanträd av sälg som 

har stora mängder pollen. Även linden och päronträdet rekommenderas 

ersättas om de inte går att skyddas eftersom de fungerar som födoresurs för 

pollinerande insekter. 

4.5 FÖRSLAG PÅ UTREDNINGAR 

En solstudie rekommenderas för att se hur tallarna beskuggas av 

strukturskissens förslag till exploatering. 
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Bilaga 1 

METOD ENLIGT SIS STANDARD 

Bilaga 1 är en sammanfattande metodbeskrivning för SIS 
standard SiS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende 
biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning.  

STANDARDISERAD NATURVÄRDESINVENTERING 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera, beskriva och värdera 

objekt som har betydelse för den biologiska mångfalden. Objekten benämns 

naturvärdesobjekt.  

 

Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas 

arbetet och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste 

i processen från planering till färdig rapport. 

UPPDRAGET UTFORMAS UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden sätt att anpassa en naturvärdesinventering till de 

aktuella behoven. Det går att göra enbart en förstudie eller också även en 

fältinventering. Om enbart förstudie väljs innebär det att naturvärdesobjekt 

avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga kunskapsunderlag. De 

identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det räcker 

med att ange att de har potentiellt naturvärde. En naturvärdesbedömning på 

förstudienivå är alltid preliminär. 

 

När en naturvärdesinventering görs på fältnivå identifieras objekt med 

naturvärdesklass 1, 2 och 3. Inventeringen kan göras med olika 

detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 

naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie 

naturvärdesinventering på fältnivå. Detaljeringsgraden avgör hur små 

naturvärdesobjekt som identifieras. Vilka de tre detaljeringsgraderna är framgår 

av tabell 1 nedan. 
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Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna 

identifieras i fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar eller ett linjeformat objekt som 

är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar eller ett linjeformat objekt 

som är minst 50 meter långt och 0,5 meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 kvadratmeter eller ett linjeformat 

objekt som är minst 10 meter långt och 0,5 meter brett. 
 

Tabell 1. En naturvärdesinventering kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-

TR 199001:2014) har rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika sammanhang. 

Det finns sex tillägg som kan väljas och som i så fall ska inarbetas så att de 

utgör en integrerad del av själva naturvärdesinventeringen, vilka de olika 

tilläggen är och vad de innebär framgår av tabell 2 nedan. 

 

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med Visst naturvärde 

identifieras och avgränsas. 

Generellt 

biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd 

enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken och förordningen om 

områdesskydd kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar 

biologisk mångfald, exempelvis död ved och 

småvatten. 

Detaljerad 

redovisning av 

artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas 

på karta eller med koordinater och med en 

noggrannhet på minst 10–25 meter. 

Fördjupad 

artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom 

hela eller delar av inventeringsområdet, resultatet 

inarbetas i klassningen av naturvärdesobjekten. 

Kartering av Natura 

2000-naturtyp 

Eventuella natura 2000-naturtyper identifieras, 

avgränsas och bedöms med stöd av 

Naturvårdsverkets manualer. 
 

Tabell 2. En naturvärdesinventering kan göras med sex olika tillägg.  

Ibland önskar beställaren av en naturvärdesinventering att den som utför 

uppdraget även ska göra andra utredningar och bedömningar än vad som ingår 

i standarden för naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att redovisa 

dessa uppdrag skilt från själva naturvärdesinventeringen så att det tydligt 

framgår vad som görs enligt standard respektive med andra metoder. 

KÄNDA NATURVÄRDEN 

Genom olika informationskällor undersöks kända naturvärden inom 

inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Resultatet redovisas 

lämpligen på en översiktskarta och i en sammanfattande text. 

 



 

 Naturvärdesinventering, Del 2 av Rickebyhöjd, Vallentuna kommun, 2021 

 

25 

 Date: 2021-08-31  

 Document supervisor: Camilla Ährlund  

 

LANDSKAPSOBJEKT 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 

landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. 

Landskapsobjekten behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdesklass.  

FÄLTINVENTERING 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika 

delar av landet. Det ska framgå av rapporten när en fältinventering 

genomfördes och vem som är ansvarig för bedömningarna. Syftet med 

fältinventeringen är att verifiera preliminära naturvärdesobjekt, identifiera 

eventuella nya naturvärdesobjekt, beskriva objekten, justera avgränsningarna 

och ta fram ett biotopvärde respektive ett artvärde för varje naturvärdesobjekt.  

BIOTOPVÄRDE 

Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet 

och hot. Standarden definierar ett flertal olika biotopkvaliteter, några exempel är 

naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan), strukturer (bland annat trädens 

åldersfördelning) och kontinuitet. Med sällsynta biotoper menas biotoper som är 

mindre vanliga ur ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Hotade 

biotoper är biotoper med minskande utbredningsområde, areal eller funktion för 

den biologiska mångfalden. Varje naturvärdesobjekt ska utifrån en samlad 

bedömning tilldelas ett biotopvärde på en fyrgradig skala, obetydligt, visst, 

påtagligt eller högt. 

ARTVÄRDE 

Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala, obetydligt, visst, påtagligt eller 

högt. Två aspekter beaktas vilka är naturvårdsarter och artrikedom.  

 

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller 

att naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska mångfalden. 

Naturvårdsarterna indelas i olika grupper.  

 

Typiska arter (T) är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus 

hos aktuell naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 

 

Signalarter (S) är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att 

det finns skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. 

 

Rödlistade arter för Sverige utarbetas av ArtDatabanken. Rödlistan anger olika 

arters risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende 

på artens status:  

• akut hotad (CR) 

• starkt hotad (EN) 

• sårbar (VU)  

• nära hotad (NT) 

Hotade arter är arter som klassas som antingen akut hotade, starkt hotade eller 

sårbara.  
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Skyddade arter (§) enligt artskyddsförordningen och arter som är listade i EU:s 

art- och habitatdirektiv respektive EU:s fågeldirektiv.  

 

Ansvarsarter (A) är arter där en särskilt stor andel av dess totala population 

finns i en begränsad del av det totala utbredningsområdet.  

 

Nyckelarter (N) är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra 

arter. 

 

En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter. 

Artvärdet i ett visst naturvärdesobjekt bestäms utifrån hur många olika 

naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna 

verkar vara. Även tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas. 

Till grund för artvärdet ligger även en allmän bedömning av om artrikedomen är 

större i det aktuella naturvärdesobjektet än vad den är i det omgivande 

landskapet eller i andra områden av samma biotop. 

NATURVÄRDESKLASS 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst naturvärdesobjekt är definierade 

fastställs naturvärdesklassen med hjälp av matrisen i figur 1. Om det finns en 

osäkerhet i bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som 

preliminär. 

  

 

 

Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett naturvärdesobjek ska tilldelas. Klassningen görs 

genom att kombinera två olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från 

högsta naturvärde (upptill till höger) till lågt naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika. 
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I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser:  

1 – Högsta naturvärde (vinröd färg på kartor) 

2 – Högt naturvärde (klarröd färg på kartor)  

3 – Påtagligt naturvärde (orange färg på kartor) 

 

Tillägg: 

4 – Visst naturvärde (gul färg på kartor) 

 

Vad de olika klasserna står för framgår av tabell 3 nedan. 

 

De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt 

eller landskapsobjekt kallas övriga områden. 

 

RESULTATREDOVISNING AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en 

rapport. Geografisk information ska även redovisas i GIS och observationer av 

naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas 

för artrapportering. 
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 Naturvärdesklass Förtydligande 

1 – Högsta 

naturvärde 

Störst positiv 

betydelse för biologisk 

mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på nationell eller global nivå. 

2 – Högt naturvärde 

Stor betydelse för 

biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 

nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- 

och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och 

hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen 

klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 

våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens 

klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 

urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 2000-

naturtyper, detta under förutsättning att de inte uppfyller Högsta 

naturvärde. 

3 – Påtagligt 

naturvärde 

Påtaglig betydelse för 

biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att 

den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. 

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och 

betesmarksinventeringens klass restaurerbar, Skogsstyrelsens 

objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, 

ädellövskogsinventeringens klass 3, våtmarksinventeringens 

klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

4 – Visst naturvärde 

Viss positiv betydelse 

för biologisk mångfald 

 

Denna 

naturvårdsklass ingår 

inte i grundutförandet 

enligt standarden utan 

kan väljas som tillägg. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av betydelse att den totala 

arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt 

att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 

påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 

biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald som äldre produktionsskog med flerskiktat 

trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement 

saknas. 
 

Tabell 3. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt standarden för 

naturvärdesinventeringar. 
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