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Inledning 

Bakgrund & avgränsning  

 

Område Ormsta Stensta 1 planläggs inför exploatering. Som underlag genomfördes i 

maj 2015 en naturvärdesinventering av WSP (Gustafsson 2015). I 

naturvärdesinventeringen utpekades fem naturvärdesobjekt med visst naturvärde. Ett 

antal villatomter i planområdets sydöstra del har dock inte inventerats likaså en 

obebyggd tomt i planområdets sydvästra del. För att få en helhetsbild av planområdet 

beslutades att genomföra en kompletterande inventering av dessa områden. 

Inventeringen innefattade även ett mindre skogsområde som ansluter i öster till 

planområde (Figur 1).  

 

 
 
Figur 1. Inventeringsområde (Ormsta Stensta 1, Vallentuna). 
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Syftet  

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska 

områden inom inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald, samt 

bedöma och dokumentera dessa. Denna rapport utgör ett underlag för pågående 

planarbeten. 

 

Metod 
Inventeringen har genomförts enligt standard för Naturvärdesinventering avseende 

biologisk mångfald (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 

199001:2014). Området har inventerats på nivå detalj, vilket innebär att ytor ner till 

10 m2 och linjeformade objekt med en längd av 10 meter eller mer och en bredd av 0,5 

meter eller mer har noterats. Tilläggen naturvärdesklass 4 har ingått i inventeringen. 

Objekten har bedömts i naturvärdesklasser 1-4, där klass 1 är högsta naturvärde, klass 

2 är högt naturvärde, klass 3 är påtagligt naturvärde och klass 4 är visst naturvärde 

(Tabell 1. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-4.Tabell 1).  

 
Tabell 1. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-4. 

Naturvärdesklass Definition Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 Högsta 
naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 
 

 
 
 

 

Högt 
naturvärde 

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 nyckel-biotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte 
uppfyller högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt 
naturvärde 

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 ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.  

Naturvärdesklass 4 Visst 
naturvärde 

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 är av betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. 

 

Fältinventering genomfördes den 23 maj 2016 av Gundula Kolb. Identifierade 

naturvärdesobjekt dokumenterades med fotografier. 
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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. Vid tidpunkten 

för inventeringen är de flesta storsvampar svårt att upptäcka. 

 

Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet utgörs av skogs- och tomtmark. Det östra området som 

inventerades utgörs av både barrblandskog med tydligt inslag av björk och asp samt 

dikad lövsumpskog. Det västra området utgörs av tomtmark samt angränsande 

blandskog. 
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Objektbeskrivning 

 
 
Figur 2. Naturvärdesobjekt och grova träd i inventeringsområde från 2016 (Ormsta Stensta 
1, Vallentuna). 
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Naturvärdesobjekt 1    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Park & trädgård 

Biotop: Trädklädd tomtmark (tallskog)  

 

Figur 3. Grova tallar i naturvärdesobjekt 1. 

Objektet utgörs av trädklädd tomtmark. Trädskiktet domineras av tallar med inslag av 

gran och björk. I buskskiktet växer rönn, björk, hassel, en, hallon och svartvinbär. I 

fältskiktet finns blåbärsris, gräs, vitsippor och några örter. 

Naturvårdsarter: - 

Objektets naturvärde består främst av ett visst biotopvärde som utgörs främst av ett 

flertal grova 120 – 150 åriga tallar. Artvärdet bedöms som obetydligt. Objektet 

bedöms därmed ha ett visst naturvärde. 
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Naturvärdesobjekt 2    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Blandskog  

Objektet utgörs av blandskog och är en fortsättning av område 1 som beskrivs i 

inventeringen från 2015.  

 

 

Naturvärdesobjekt 3    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Lövblandskog  

 

Figur 4. Gammal björk i naturvärdesobjekt 3. 

Objektet utgörs av ett mindre lövblandskogsområde som sträcker sig fram till 

Lindholmsvägen. Trädskiktet domineras av björk och asp med inslag av sälg. På 

objektets nordöstra utkant står en gammal björk med sotlav. Längs objektets norra 
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utkant står flera grova aspar. Fältskiktet utgörs av olika unga lövträd. I fältskiktet 

växer bl a vitsippor, kärrviol, smultron, liljekonvaljer, gökärt och blåbär.  

Naturvårdsart: Sotlav (signalart)  

Objektets naturvärde utgörs främst av ett visst biotopvärde som består av grova 

lövträd och ett visst artvärde (sotlav). Sotlav visar på skogsmiljöer med höga 

naturvärden. Den indikera långvarig förekomst av gamla eller döda träd. På grund av 

sin begränsade yta och antalet grova träd är begränsade bedöms objektet ha ett visst 

naturvärde.  

 

Naturvärdesobjekt 4    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Lövsumpskog  

 

Figur 5. Lövsumpskog i naturvärdesobjekt 4. 

Objektet utgörs av en dikad lövsumpskog (Figur 5). Trädskiktet domineras av björk 

och klibbal med inslag av gran och tall. Grova träd saknas. Buskskiktet utgörs av unga 

träd. I fältskiktet växer ormbunkar, älggräs, vitsippor, enbär och fräken. Död ved 

förekommer rikligt i form av gamla lågor, stubbar, avverkade träd samt många 

grenar. Det finns tydliga spår av avverkning och körskador. Vid besöket fanns inga 

öppna vattenspeglar dock finns de under våren. Vid besöket observerades en snok och 

ett livligt fågelliv.  

Naturvårdsart: Ormbär (signalart), snok (fridlyst)  
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Objekts naturvärde utgörs främst av ett visst biotopvärde som består av det fuktiga 

mikroklimatet och rikligt förekommande död ved i olika nedbrytningsstadier. 

Objektet kan utgöra ett födosöksområde för både groddjur och fåglar. Artvärdet 

bedöms som obetydligt. Objektet bedöms ha ett visst naturvärde  

 

Naturvärdesobjekt 5    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Blandskog  

  

Figur 6. Blandskog i naturvärdesobjekt 5. 

 

Objektet utgörs av blandskog. Trädskiktet är flerskiktigt och domineras av tall, gran 

och björk. Buskskiktet är rikt och utgörs av sälg, rönn, en, hassel och unga träd. I 

fältskiktet växer blåbär, viol, vitsippor, gökärt och ekorrbär. Vid besöket observerades 

en huggorm.  

Naturvårdsart: huggorm (fridlyst) 

Objektets naturvärde utgörs främst av ett visst biotopvärde som består av en 

flerskiktig skogsstruktur och en hög andel lövträd. Artvärdet bedöms som obetydligt. 

Objektet bedöms ha ett visst naturvärde.  

Skogen används som strövområde samt barnlek.   
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Samlade bedömning & rekommendationer  

Planförslaget kommer att omvandla naturmark till tomt- och gatumark. I 

planområdet finns inga områden med påtagligt naturvärde dock flera områden med 

visst naturvärde. Dessa naturvärde kommer att gå förlorat. För att minska den 

negativa påverkan på naturvärdet bör så många grova träd som möjligt sparas. Grova 

träd bör mättas in och skyddas under byggfasen. 

För att kompensera för förlusten av naturvärden kan faunadepås anläggas. Grova träd 

samt en del av uppvuxna träd som avverkas bör användas som faunadepåer. 

Avverkade träd placeras i delen av planområdet som anges som NATUR i 

planförslaget. Träd tas ned och läggs ut så hela som möjligt. Död ved läggs ut på ett 

varierat sätt. Både i soliga och skuggiga lägen, både med hel markkontakt och delvis 

markkontakt säkert stödjandes på block eller häll. Mängden färsk granved får dock 

inte uppgå till mer än 5 m3/ha. Död ved är en bristresurs i vårt moderna landskapet. 

Många arter som insekter och svampar däribland många sällsynta och rödlistade arter 

är knutna till död ved. En ökning av mängden död ved skulle därmed höja områdets 

naturvärden och biologiska mångfald. För att skapa livsmiljö för flera arter bör död 

ved ”skapas” i olika former (stående, liggande med och utan direkt markkontakt), i 

olika förmultningsstadier samt i olika mikroklimat (solbelyst och fuktig eller 

skuggigt). Olika arter föredrar olika trädslag samt olika dimension av död ved, allt 

från pinnar till grova träd. Störst artrikedom återfinns dock på grov, död ved, där 

också flest hotade eller ovanliga arter återfinns. 

För att kompensera för förlusten av födohabitat för groddjur och fåglar kan en mindre 

damm anläggas. För instruktioner ser ”Förslag till riktlinjer för anläggning och skötsel 

av dagvattendammar i Varberg och Falkenberg - biologisk mångfald” av P Obrant 

(2013).  

Naturvärdesobjektet 5 bedöms ha relativt höga rekreativa värden och bör därför 

bevaras.   
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