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Sammanfattning 

På uppdrag av Söderhalls renhållningsverk AB (Sörab) har ÅF genomfört en 

naturvärdesinventering inför planering av anläggande av en returpark i 

Vallentuna, Stockholms län. Inventeringen redovisar och avgränsar vilka 

värden för den biologiska mångfalden som finns inom planområdet. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt riktlinjerna i Svensk Standard för 

Naturvärdesinventering och har baserats på information om aktuellt område 

från bl.a. länsstyrelsen, skogsstyrelsen, Artportalen och tolkning av olika 

kartmaterial. 

Inventeringsområdet omfattar en yta på ca 1,1 hektar och omfattar 

sammanhängande skogsmark öster om Vallentuna och norr om 

Angarnsvägen. Inventeringen utfördes på fältnivå detaljeringsgrad detalj med 

tillägget naturvärdesklass 4. Skogen utgörs till större delen av medelålders 

blandbarskog som domineras av tall med inslag av yngre triviallövträd. Vid 

inventeringen avgränsades en triviallövskogsdunge med äldre asp som 

bedömdes till påtagligt naturvärde, klass 3. 

I kommande planarbete bör hänsyn tas till identifierade naturvärden inom 

naturvärdesobjektet som avgränsades.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

ÅF har på uppdrag av Sörab genomfört en naturvärdesinventering för 

naturmiljöer inom område för planering av ny returpark i Vallentuna, 

Stockholms län (Figur 1). Syftet med verksamheten är att bygga en returpark 

som fungerar som en återvinningscentral som kan vidareutvecklas till ett nav 

för återbruk. ÅF har även anlitats för att upprätta anmälan om miljöfarlig 

verksamhet. 

 

Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera, avgränsa och 

lokalisera värdefulla naturmiljöer och arter (för metodik se kap 2) inom 

område för planerad returpark. Resultatet av naturvärdesinventeringen har 

sammanställts i denna rapport och kommer att utgöra underlag för projektets 

fortsatta planering och projektering. 

 

Figur 1.Översiktskarta över inventeringsområdets (grön cirkel) ungefärliga placering. 

1.2 Geografisk avgränsning av inventeringsområde 

Inventeringsområdet omfattar ca 1,1 ha väster om Grindstugan, Vallentuna, 

och omges i helhet av vägar. Området angränsar till en bensinstation med en 

anslutande väg i väster/öster, en mindre väg i norr och väg 268 i söder 

(Angarnsvägen).  
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2 Metodik 
Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och bedöma de 

aktuella områdenas naturvärden och betydelse för biologisk mångfald, enligt 

definitionen för Svensk Standard för naturvärdesinventering  

(SS 199000:2014) och Teknisk Rapport (SIS-TR 199001:2014). 

Naturvärdesinventeringen inleddes med en avgränsning av området samt 

fastställande av nivå och detaljeringsgrad för inventeringen. Detaljerings-

graden detalj användes för inventeringen. Detta innebär att minsta 

obligatoriska karteringsenhet är en yta på 10 m2 eller mer eller linjeformat 

objekt med längd på 10 m och bredd på 0,5 m eller mer. Tillägg för 

inventeringen var naturvärdesklass 4.  

Tidigare dokumenterade naturvärden och arter i området eftersöktes i olika 

databaser. Informationen eftersöktes hos källorna länsstyrelsen, Artportalen, 

ArtDatabanken, lantmäteriet och skogsstyrelsen. Inför fältbesöket 

flygbildstolkades inventeringsområdet översiktligt och områden som kan hysa 

naturvärden identifierades. 

Fältinventeringen utfördes den 31 maj 2018. I fält avgränsades och 

identifierades alla naturvärdesobjekt (ett avgränsat geografiskt område med 

naturvärde som är av positiv betydelse för biologisk mångfald). Naturvårds-

arter (se 1.3.1) som påträffades under inventeringen noterades och 

koordinatsattes. 

Naturvärdesobjekten bedömdes enligt en fyrgradig skala (klass 1-4) baserat 

på bedömningsgrunderna art och biotop (Figur 2). 

För indelning av biotopgrupp och terminologi användes Teknisk Rapport ftSIS-

TR 199001. 

Noterade fynd dokumenterades i en kartbaserad GIS-applikation som heter 

Collector for ArcGIS (ESRI). 
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Figur 2. Klassificeringar av ett naturvärdesobjekt vid naturvärdesbedömningen. Källa: SS 
199000:2014. 
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2.1 Naturvårdsarter 

Naturvårdarter är ett samlingsbegrepp för arter som är extra skyddsvärda, 

signalerar ett område med höga naturvärden eller är av särskild betydelse för 

biologisk mångfald, t.ex. skyddade arter (fridlysta), rödlistade arter eller 

signalarter. 

Rödlistade arter är arter som riskerar att dö ut i Sverige inom en viss framtid. 

Dessa klassas till nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad 

(CR) eller nationellt utdöd (RE), där NT är den lägsta klassningen. Det är 

ArtDatabanken som avgör om en art ska klassas som rödlistad. Rödlistade 

arter som påträffades under inventeringen rapporterades in till Artportalen.  

Indikatorarter är arter som har starka kopplingar till vissa faktorer i naturen, 

såsom skugga, fuktighet, hävd m.fl. och kan därför påvisa ett visst 

naturförhållande (Jordbruksverket 2003). En indikatorart kan vara en starkare 

eller svagare indikatorart. Indikatorarter som används i denna rapport 

beskrivs bl.a. i Natur- och Kulturvärden som kräver särskild skötsel utgiven av 

Länsstyrelsen i Skåne län (2011). 

Signalarter är en typ av indikatorart som påvisar att området där arten finns 

kan hysa fler krävande, sällsynta eller rödlistade arter (Jordbruksverket 

2003). De ska också vara lätta att återfinna. Signalarter för skogslevande 

kryptogamer återfinns i Signalarter av Nitare (2010) och för kärlväxter i skog 

enligt Skogsstyrelsen (2013). För signalarter bland vedlevande insekter har 

litteraturen av Ehnström och Bjelkefelt (2013) nyttjats. 

Skyddade arter är skyddade enligt artskyddsförordningen och fågeldirektivet 

och det finns olika starka skyddsföreskrifter för arterna. Fridlysta arter 

omfattas av 4-9 §§ i artskyddsförordningen (2007:845). Alla vilda fåglar som 

förekommer naturligt inom EU är fridlysta. 

2.2 Osäkerhetsfaktorer 

Fältinventeringen genomfördes under en lämplig tid för året för att kunna 

identifiera större delen av de naturvårdsarter som kan förväntas i området. 
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3 Områdesbeskrivning och historik 

3.1 Geologi och historik 

Området utgörs till större delen av morän. I öster finns en yta med glacial 

lera och i nordväst finns en mindre yta med postglacial sand. 

Enligt historiska kartor, Häradsekonomiska kartan 1901-06 (Vallentuna J112-

75-4) har området kontinuitet av gles barrskog.  

3.2 Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet är en plan, medelålders blandbarrskog med ett större 

lövinslag (Figur 3 och Figur 4). Här förekommer framförallt tall och gran med 

ett stort inslag av björk och asp. I buskskiktet dominerar yngre lövträd och 

gransly och i fältskiktet dominerar blåbär. Enstaka mossbeväxta stenpartier 

och gläntor förekommer. Rester av plockhuggning noterades. Genom området 

löper flera gångstigar. I sydväst finns ett näringsrikare triviallövskogsparti 

med äldre asp och lundartad flora. Inom inventeringsområdet är träden yngre 

till medelålders och inga äldre träd förutom asparna noterades. Inte heller 

noterades någon död ved, varken som lågor eller stående död ved. 

 

Figur 3. Översiktlig områdesbild. 
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Figur 4. Översiktlig områdesbild. 

 

4 Dokumenterade naturvärden 

Inga tidigare inventeringar har kunnat identifieras i området och inga 

naturintressen t.ex. skogliga naturvärden hos skogsstyrelsen, har kunnat 

identifieras i olika databaser.  

En utsökning av samtliga rödlistade och skyddsklassade arter med en radie av 

ca 500 meter kring inventeringsområdet utfördes maj 2018. Inga arter har 

registrerats inom inventeringsområdet. Enligt artportalen har spillkråka (NT) 

noterats i ett skogsområde söder om Angarnsvägen. 
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5 Resultat 

5.1 Naturvärdesobjekt 

Under inventeringen har ett naturvärdesobjekt avgränsats, vilken klassades 

till påtagligt naturvärde, klass 3. Naturvärdesobjektet beskrivs kortfattat i 

Tabell 1 och visas på karta i Figur 5. Objektet beskrivs utförligare nedan. 

I det fortsatta planarbetet bör hänsyn tas till naturvärdesobjektet som 

identifierades. Viktigt för naturvärdena är att bibehålla en viss beskuggning 

och en fuktig markyta. Om objektet sparas vid planarbete bör ett 

skyddsavstånd hållas till objektet och förändring av hydrologi undvikas vid 

exploatering. 

 

Figur 5. Naturvärdesobjekt och naturvårdsarter inom inventeringsområdet. 

 

Tabell 1. Identifierade naturvärdesobjekt i det aktuella inventeringsområdet. 

Objekt

-nr. 

Naturtyp Biotop Motivering Naturvärdes

klass 

1 Skog och träd Triviallövskog En naturvårdsart. Äldre asp med 

förutsättningar för kryptogamer, 

trädslagsvariation, värden för 

småfåglar 

3 
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5.1.1 Objekt 1. Triviallövskog med äldre asp 

 

Figur 6. Objekt 1 

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd 

Naturvårdsarter: Trolldruva. 

Beskrivning:  

Objektet är en igenväxande triviallövskog (Figur 6). Trädarter som finns är 

asp, klibbal, rönn, lönn och ek. I buskskiktet dominerar skogstry med inslag 

av diverse yngre lövträd och gran. Ca tio grövre, äldre aspar som till större 

delen är beskuggade med löv- och gransly förekommer. Barken är skrovlig 

med olika kantlavar, bandmossa, blemlav, väggmossa, allémossa och 

krushättemossor (Figur 7). I fältskiktet finns bl.a. trolldruva, blåbär, ekorrbär, 

vårfryle, smörblomma och ormbunkar. Ingen död ved förutom enstaka 

nedfallna grenar från asparna noterades. 

Motivering 

En naturvårdsart, trolldruva, förekom på flera platser i objektet vilken 

signalerar höga skogliga naturvärden. Det finns förutsättningar för att genom 

asparna hysa en rik kryptogamflora alternativt vedinsekter. Objektet bedöms 

ha ett visst artvärde. De grova äldre asparna är det element som främst 

bidrar till biotopvärdet. Vidare finns det en variation i bl.a. 

träslagssammansättning och objektet ger värden för småfåglar. Sammantaget 

ger detta ett visst biotopvärde. 
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Figur 7. Barken på flera av de grova asparna är skrovlig och lavbeklädd. 
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5.2 Naturvårdsarter 

Under inventeringstillfället påträffades en naturvårdsart, trolldruva, se 

beskrivning i Tabell 2 samt på karta i Figur 5. För foto, se Figur 8. 

Tabell 2. Identifierade naturvårdsarter i inventeringsområdet. NVO= Naturvärdesobjekt.  

Art Artgrupp Objekt Beskrivning Signalerar/ 

skyddsvärde 

Källa 

Trolldruva Kärlväxter NVO 1 Förekom spritt i 

stora delar av 

objektet 

Trolldruva växer i 

fuktiga, lite näringsrikare 

skogar och är en 

indikator på marker med 

höga naturvärden. 

Skogsstyrelsens 

signalart 

 

 

Figur 8. Trolldruva. 

 

  



 

 

RAPPORT  

15 (15) 

6 Referenser 
Artportalen: www.artportalen.se. Utdrag alla arter samt skyddade arter juni 2018 

ArtDatabanken, Artfakta. http://artfakta.artdatabanken.se. 

Hallingbäck, T. (red.) 2013: Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU, Uppsala 

Länsstyrelsens webbGIS, Länskarta Stockholms län. Besökt juni 2018. 

Lantmäteriet, Historiska kartor, Häradsekonomiska kartan, 1901-06, Vallentuna 

J112-75-4. Besökt 2018 juni. 

Skogsstyrelsen, Skogliga grunddata, 2018. 

https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/  

SVENSK STANDARD SS 199000:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk 

mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. 2014-05-

26. 

TEKNISK RAPPORT, SIS-TR 199001:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk 

mångfald (NVI) – Komplement till SS 19000. 2014-06-25. 

 

http://www.artportalen.se/
http://artfakta.artdatabanken.se/
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/


_̂
1

0 50 10025
m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

±

Datum: 2018-06-28

NATURVÄRDESINVENTERING
Ny returpark, Sörab

Inventeringsområde Vallentuna
Naturvärdesobjekt

Påtagligt naturvärde
Naturvårdsart
_̂ Signalart


	NVI Vallentuna ÅF
	Bilaga 1. Resultat NVI Vallentuna karta A4

