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Bakgrund 

Vallentuna kommun arbetar med planläggning av Kristinebergsområdet i Vallentuna (se 
översiktskarta Figur 1). Sweco Environment har på uppdrag av kommunen genomfört en 
naturvärdesinventering med syfte att kartlägga områdets betydelse för biologisk 
mångfald. Resultatet av inventeringen utgör ett viktigt underlag i det fortsatta planarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktskarta, inventeringsområdet för Kristineberg där fältinventeringen utfördes, markerad med lila 
avgränsning. På kartan syns också bl a naturreservat samt nyckelbiotoper och naturvärden enligt 
Skogsstyrelsen i närheten av inventeringsområdet. Ur Skogens pärlor 2014-10. 

Omfattning 

Uppdraget omfattar naturvärdesinventering av ett skogsområde på ca 165 ha, 
avgränsning för inventeringen framgår av Figur 1 och Bilaga 1. 

Inventeringen kompletterades på uppdrag av projektets olika intressenter under 
december 2014-februari 2015 med inmätning av natuvärdesträd. Detta skedde i de delar 
av planområdets tänkta kvarter och gator som kommer i konflikt med de 
naturvärdesobjekt som identifierats i naturvärdesinventeringen. 

Inventerat 
område 
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Metodik 

Syftet med naturvärdesinventeringen var att bedöma det aktuella områdets naturvärden, 
det vill säga områdets betydelse för biologisk mångfald enligt definition i standard för 
naturvärdesinventering (SS 199000:2014). Naturvärdesinventeringen utfördes genom att 
först sammanställa befintlig information om naturmiljöer och naturvärden i det aktuella 
området och sedan genom en inventering i fält. I sammanställningen användes relevanta 
informationskällor såsom geografiska data från Länsstyrelsen, Artdatabanken, 
Skogsstyrelsen samt tidigare översiktlig naturinventering utförd i området. Den utsökning 
som gjorts i Artdatabankens observationsdatabas täcker inventeringsområdet och 
intilliggande närområde inom en buffert på ca 300 m och i tid t o m 2014-10-01. 

Arbetet har bedrivits enligt SS 199000:2014 med detaljeringsgrad medel, se Tabell 1. 

Tabell 1. Detaljeringsgrader för fältinventering enligt SS199000:2014. 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras 

Översikt En yta av 1 ha eller mer, eller ett linjeformat objekt med en längd på 100 m eller mer och 

en bredd på 2 m eller mer. 

Medel En yta av 0,1 ha eller mer, eller ett linjeformat objekt med en längd på 50 m eller mer och 

en bredd på 0,5 m eller mer. 

Detalj En yta av 10 m
2
 eller mer, eller ett linjeformat objekt med en längd på 10 m eller mer och 

en bredd på 0,5 m eller mer. 

 

Fältinventeringen utfördes den 9-10 oktober 2014 av Gry Strandell och Kaj Almqvist, 
båda Sweco Environment AB. Vädret var omväxlande, med sol och molnighet, 10-15° C. 
Den 9:e oktober föll en del nederbörd. Fältinventeringen genomfördes till fots. 

Utifrån fältinventeringen gjordes en samlad bedömning av det aktuella områdets 

naturvärden. Bedömning av naturvärdena gjordes utifrån livsmiljö samt påträffade 

naturvårdsarter enligt SS 199000:2014. Vid klassificering av naturvärdena användes de 

klasser som anges i SS 199000:2014 enligt Tabell 2. 

Utöver de naturvårdsarter som hittades noterades även eventuell närvaro av en särskilt 
intressant grupp av skogslevande stannfåglar. Följande arter ingår i gruppen: tofsmes, 
svartmes, talltita, kungsfågel, nötväcka, entita, blåmes, stjärtmes, hackspettar, 
trädkrypare, domherre, nötskrika, tjäder och järpe. Dessa arter ingår i ett program för 
uppföljning av naturvård och kan anses indikera ett skogsekosystem med vissa 
grundläggande, ekologiska kvaliteter (Jansson 2001). 

Rödlistade arter har rapporterats in till Artdatabanken. 

Inventeringen kompletterades med inmätning av träd vid följande datum: 2014-12-16, 
2015-01-14 – 2015-01-16 samt 2015-02-05. 

Gamla särskilt värdefulla träd och värdefull död ved identifierades okulärt och mättes in 

med GPS Nätverks-RTK (noggrannhet +/- 2cm i plan, noggrannheten försämras av bl a 

störande vegetation). I detta fall var noggrannheten ca +/- 0,7 m. Några träd borrades 

med tillväxtborr i syfte att göra en ungefärlig åldersbestämning i fält och därmed 
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kontrollera den okulära bedömningen av ålder. För att kvala in som särskilt värdefullt träd 

sattes en ungefärlig gräns vid >200 år för levande tall och >130 år för levande gran. 

 

Tabell 2. Naturvärdesklasser enligt SS 199000. Färgskalan nedan är den som används på kartor i denna 
rapport. 

NVI detaljeringsgrad 

Medel 

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.  

 
 

Osäkerhetsfaktorer 

En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är tidpunkten för inventeringsarbetet, en tid 
då många organismer är i vila eller har flyttat. Inventeringsområdet är dock inte sedan 
tidigare känt för att hysa naturvårdsarter av t ex fåglar, groddjur eller kärlväxter och inga 
naturtyper finns där dessa organismgrupper är kritiska för naturvärdesinventering, varför 
tidpunkten inte bedöms vara något problem vid bedömning av områdets naturvärden. 

Då inte alla träd kunde borras av tidsskäl blir åldersbestämningen och därmed 
identifieringen av naturvärdesträd ungefärlig. 
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Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet ligger i Vallentuna kommun strax öster om tätorten. Väg 264, 
Arningeleden, passerar längs områdets västra gräns, se Figur 1. 

Området är småkuperat och berggrunden består av sura intrusivbergarter, exempelvis 
granit. Jordarterna i området domineras av sandig morän, stråk av grusiga 
svämsediment, postglacial lera och sand samt en del kärrtorv och däremellan 
uppstickande hällmarker. 

Inventeringsområdet utgörs av tallskog på omväxlande hällmark och myr, båda med låg 
bördighet, samt mer produktiv blandbarrskog med mer eller mindre stort inslag av löv, 
framför allt björk och asp. Skogsbruk bedrivs i området, vissa spår av detta syns även i 
de magra hällmarktallskogarna. På de kalhyggen som tagits upp står det ganska tätt med 
kvarlämnade tallöverståndare, många säkert över 150 år. I den södra delen ligger det 
dikade Gallmosskärret som varit uppodlat tidigare, med begränsad framgång av namnet 
att döma. På den ekonomiska kartan från 1952 är endast en mindre del av kärret 
fortfarande åker. Gläntor och diken i den björkdominerade lövskogen i kärrområdet visar 
tydligt på markhistoriken. Av den gamla kartan framgår även att Gammeläng vid den 
norra spetsen av inventeringsområdet varit uppodlad och som idag består av 
igenväxande ytor med stort lövinslag. Hela inventeringsområdet är genomkorsat av 
välanvända stigar. 

Inga nyckelbiotoper finns registrerade i inventeringsområdet sedan tidigare vilket inte 
utesluter att sådana finns. Tallmiljöer är generellt underrepresenterade i tidigare 
nyckelbiotopsinventering beroende på dåvarande brister i metodik. Nyckelbiotoper och 
naturvärden finns registrerade av Skogsstyrelsen ca 1 km söderut, Figur 1. Närmaste 
skyddade skogsområde är Rösjöskogen ca 10 km sydväst om Vallentuna. 
Kristinebergsområdet ligger i södra kanten av Angarnkilen nära Rösjökilen (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Inventeringsområdets läge i Angarnkilens södra del visas med röd prick. 
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Rena tallskogar är vanliga i landskapet kring Stockholm (Figur 3), som i ett nationellt 
perspektiv präglas av varma och nederbördsfattiga somrar. Ostkusten från Östhammar i 
Uppland och söderut till Kalmar i Småland är en region i Sverige där hällmarkstallskogar 
är särskilt vanliga. Hällmarkstallskogar med låg påverkansgrad, med inslag av riktigt 
gamla träd och relativt sett riklig förekomst av död ved, är dock sällsynta. 

 

 

Figur 3. Tallskogar är vanliga i landskapet kring Stockholm. Kartorna visar en jämförelse av volym tall (t v) och 
volym gran (t h) i Stockholmsregionen. Grönt liten volym, mörkt blå störst volym. Röd prick visar ungefärligt läge 
för inventerat område. (SLU Skogskarta – Skattning 2010, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU) 

Naturvärden 

I detta kapitel redovisas de identifierade naturvärdena uppdelat i naturvärdesobjekt som 
är numrerade med löpnummer enligt karta i Bilaga 1. En översiktskarta som visar 
detaljplaneområdets ungefärliga utbredning finns i Figur 1. Fältobservationer gjorda 
under inventeringen samt redan känd artkunskap i form av inrapporterade data från 
Artportalen redovisas för varje naturvärdesobjekt under rubriken ”naturvårdsarter”. 

 

Naturvärdesobjekt 1 
 

Naturvärdesklass 3 

Ett litet hällområde i skogens norra del med ett 15-tal gamla tallar med pansarbark varav 
en är mycket grov (ca 65 cm diameter i brösthöjd) med tanke på den magra växtplatsen. 
Uppskattad ålder 200-300 år. I fältskiktet växer ljung, blåbär och lingon. I bottenskiktet 
finns t ex vitmossa, renlavar och fönsterlavar. Några tallågor förstärker intrycket av 
ålderstigen skog och höjer därmed värdet. 

Naturvårdsarter: motaggsvamp
NT

. 

Objektets naturvärde består främst av naturvärdesträd i form av gamla tallar och ett visst 
artvärde. Den begränsade arealen sänker värdet och naturvärdet bedöms som påtagligt. 
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Figur 4. Grov tall och låga i objekt 1. 

Naturvärdesobjekt 2 
 

Naturvärdesklass 2 

Objektet utgörs av hällmarkstallskog med en stor andel riktigt gamla tallar, en del troligen 
200-300 år. Många av tallarna är klena och senvuxna men i beståndet finns också 
spridda ganska grova tallar, upp till ca 60 cm, trots magra förhållanden. Yngre tall och 
björk finns spridda i det ofta glesa trädskiktet. Mellan hällarna i sänkor finns ofta små 
skvattramtallmyrar med senvuxna klena tallar. Här och där finns också gamla senvuxna 
granar. I fältskiktet växer ljung, blåbär och lingon. I bottenskiktet finns t ex vitmossa, 
islandslav, renlavar och fönsterlavar. 

I en stor del av objektet är det gott om död ved, både i form av lågor och stående döda 
träd. En del träd har hål och hack av hackspettar. På några ställen finns spår av manuell 
avverkning i form av stubbar och kapade grenar, även av åtgärder gjorda i ganska sen 
tid. Ett möjligt brandljud påträffades också på tall. 

Naturvårdsarter: tofsmes, spillkråka, tallticka
NT

 och motaggsvamp
NT

. 

Objektets naturvärde består främst av en naturlig skogsstruktur (öppen, gles, flerskiktad 
hällmarksskog), naturvärdesträd i form av gamla tallar och en relativt riklig tillgång på död 
ved samt ett påtagligt artvärde. Naturvärdet bedöms som högt. 
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Figur 5. Motaggsvamp
NT

 i naturvärdesobjekt 2. Denna signalart är allmänt förekommande i 
inventeringsområdets hällmarkstallskogar. 

 

Figur 6. Tall på hällmarker i naturvärdesobjekt 2. 
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Naturvärdesobjekt 3 
 

Naturvärdesklass 3 

I skogens västra del finns en större sammanhängande skvattramtallmyr med en mosaik 
av hällmarker. Tallarna är ofta senvuxna och riktigt grov tall är sällsynt. Skvattram, odon 
och blåbär dominerar skiktet under träden tillsammans med tuvull. I den södra delen finns 
några spridda riktigt gamla senvuxna granar (Figur 7). På dessa påträffades grå nållav, 
blodlav (Figur 7) samt rikligt med skägglav. 

Död ved finns endast sparsamt. 

Naturvårdsarter: domherre, kungsfågel, spillkråka, motaggsvamp
NT

. 

Objektets naturvärde består främst av naturvärdesträd i form av gamla tallar, enstaka 
gamla granar och samt ett visst artvärde. Naturvärdet bedöms som påtagligt.  

 

Figur 7. Gamla granar i tallsumpskogen i objekt 3 (t v). Exempel på arter (ej naturvårdsarter): Blodlav (nederst 
t h) och grå nållav (överst t h) på senvuxen gran. 

Naturvärdesobjekt 4 
 

Naturvärdesklass 3 

Objektet utgörs av hällmarkstallskog med en stor andel gamla tallar, över 150 år (Figur 
8). Många av tallarna är senvuxna. Yngre tall finns spridd i det ofta glesa trädskiktet. Här 
och där finns också gamla senvuxna granar. I fältskiktet växer ljung, blåbär och lingon. I 
bottenskiktet finns t ex renlavar och fönsterlavar. 
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Död ved förekommer ganska sparsamt. På några ställen finns spår av manuell 
avverkning i form av stubbar och kapade grenar, även av åtgärder gjorda i ganska sen 
tid. 

Naturvårdsarter: tofsmes, spillkråka, motaggsvamp
NT

. 

Objektets naturvärde består främst av naturvärdesträd i form av gamla tallar och ett 
påtagligt artvärde. Naturvärdet bedöms som påtagligt. 

 

Figur 8. Naturvärdesobjekt 4. 

Naturvärdesobjekt 5 
 

Naturvärdesklass 2 
 

Objektet utgörs av hällmarkstallskog med en stor andel riktigt gamla tallar, Figur 9. 
Många av tallarna är klena och senvuxna men det finns även grova tallar. Tallarna, 
oavsett storlek, är mångformiga och här finns död ved i form av både torrakor och lågor. 
Yngre tall finns spridd i det ofta glesa trädskiktet. Även enstaka grov björk noterades samt 
en del unga björkar. I fältskiktet växer blåbär, ljung och lingon. Bottenskiktet består till stor 
del av renlavar och fönsterlav. 

Naturvårdsarter: motaggsvamp
NT

, blanksvart spiklav
NT

. 

Objektets naturvärde består främst av en naturlig skogsstruktur (öppen, gles, flerskiktad 
hällmarksskog), naturvärdesträd i form av gamla tallar och ett påtagligt artvärde. 
Naturvärdet bedöms som högt. 

 



  

   

 
 

11 (19) 
 
 RAPPORT 

2014-11-21 

 

NATURVÄRDESINVENTERING KRISTINEBERG 

 
 

 

 

  

Figur 9. Naturvärdesobjekt 5 med tallhällmarksskog (tv). Döende tall (th). 

Naturvärdesobjekt 6 
 

Naturvärdesklass 2 
 

Naturvärdesobjekt 6 utgörs av hällmarkstallskog med en stor andel gamla tallar, Figur 10. 
Många av tallarna är klena och senvuxna. I objektet finns även riktigt grova tallar. Yngre 
tall finns spridd i det ofta glesa trädskiktet. Många tallar har knotiga grenar, krokig stam, 
pansarbark eller är bevuxna med lavar. I fältskiktet växer blåbär, ljung och lingon. 
Bottenskiktet består till stor del av renlavar och fönsterlav. 

Död ved förekommer, både som stående döda träd och som lågor. 

I kantzonerna mot produktionsskogen väster om objektet finns en hel del gamla eller 
döda lövträd, främst björkar men också aspar. Flera av dessa utgör hålträd och spår efter 
hackspett är vanligt förekommande här. 

Naturvårdsarter: hackspettar, motaggsvamp
NT

, orange taggsvamp
NT

. 

Objektets naturvärde består främst av en naturlig skogsstruktur (öppen, gles, flerskiktad 
hällmarksskog), naturvärdesträd i form av gamla tallar samt ett påtagligt artvärde. 
Naturvärdet bedöms som högt. 
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Figur 10. Grov tall i naturvärdesobjekt 6 (överst tv) samt död tall med citronticka (överst th). Kantzonen kring 
västra delen av objektet är rik på död lövved av björk (nederst tv) och asp (nederst th). 

Naturvärdesobjekt 7 
 

Naturvärdesklass 3 

Objektet utgörs av hällmarkstallskog med en stor andel gamla tallar, över 150 år. Många 
av tallarna är klena och senvuxna. Yngre tall finns spridd i det ofta glesa trädskiktet. Här 
och där finns också gamla senvuxna klena granar. I fältskiktet växer ljung, blåbär och 
lingon. I bottenskiktet finns t ex renlavar och fönsterlavar. 

Död ved förekommer ganska sparsamt. På några ställen finns spår av manuell 
avverkning i form av stubbar och kapade grenar, även av åtgärder gjorda i ganska sen 
tid. 

Naturvårdsarter: tallticka
NT

, motaggsvamp
NT

. 
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Objektets naturvärde består främst av naturvärdesträd i form av gamla tallar och ett 
påtagligt artvärde. Naturvärdet bedöms som påtagligt. 

Sammanställning av påträffade naturvårdsarter 

Under fältinventeringen påträffades ett antal naturvårdsarter (både rödlistade arter och 
signalarter) inom inventeringsområdet. Dessa arter samt arter som tidigare registrerats i 
Artportalen redovisas i Tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Naturvårdsarter påträffade inom inventeringsområdet. Alla rödlistade arter signalerar höga 
naturvärden. 

Art Signalvärde Rödlistekategori Påträffad i område 

Lavar 

 

   

Blanksvart spiklav Högt NT (nära hotad) Omr 6 på tallraka 

Liten spiklav Högt  Omr 5, 6 på gammal tall 

Svamp    

Motaggsvamp Medelgott NT (nära hotad) Alla områden på tallhällmark 

Orange taggsvamp Högt NT (nära hotad) Omr 6 

Tallticka Medelgott NT (nära hotad) Omr 2, 7 på gammal tall 

Insekter    

Atomaria elongatula Ej värderat NT (nära hotad) Omr 3 gammal gran (observation fr Artdatabanken) 

Fågel*    

Domherre Visst Ej rödlistad 3 

Kungsfågel Visst Ej rödlistad 3 

Spillkråka Visst Ej rödlistad 2, 3, 4 

Tofsmes Visst Ej rödlistad 2, 4 

(*) Ej officiella naturvårsarter 

Områdets funktion i ett ekologiskt nätverk 

I ett utkast till rapporter om ekologiska nätverk i Rösjökilen presenteras bl a en analys av 

nätverk för tallevande vedskalbaggar, se Figur 11 (Calluna AB och Ekologigruppen, 

2014). Som fokusart har man använt reliktbock som kräver solbelyst gammal tall. I 

konnektivitesanalysen har man antagit att arterna som representeras av fokusarten kan 

förflytta sig max 1 km i sökande efter nytt lämpligt habitat. I spridningsprofilen har man 

antagit att brynmiljöer och andra typer av solbelysta trädbärande marker är gästvänliga 

för spridning. 

Analysen täcker in planområdet i Kristineberg och av analysen framgår att 

Kristinebergsskogen inte har ett lika tätt nätverk jämfört med fokusområdet som är 

beläget väster om Vallentunasjön. Väster om planområdet kan både tätorten och 

Vallentunasjön utgöra barriär för svårspridda arter. Hur situationen är österut går inte att 

uttala sig om, grundat på rapporten, eftersom analyskartan slutar strax öster om  
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Figur 11. Analyskarta från ”Presentation i projekt ekologiska nätverk i Rösjökilen, 2014-10-15” 

(arbetsmaterial). Inventeringsområdet i Kristineberg med grön avgränsning. 
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planområdet. I en mer regional skala finns försörjning av gammal tallskog (Figur 2). 

Att det också finns tallskogsområden i regionen som har potential att innehålla 

tallnaturvärden visar sig om tre arter, om än mer lättspridda, studeras - spillkråka (även i 

granskog), tofsmes och tallticka. Figur 12 visar ett uttag från Artportalen, observationer 

gjorda 1990-2014), där dessa arter plottats på en karta. Materialet har sina brister 

eftersom det inte bygger på någon systematisk inventering i hela området och att 

avverkningar/exploatering med stor sannolikhet skett under perioden. Kartan visar på ett 

möjligt brutet samband åt nordväst, medan det ser mer tillfredsställande ut mot söder och 

väster (med kunskap om ovanståenden analys av tallnätverk). 

 

 

Figur 12. Tre tallskogsarter i Stockholmsregionen med omnejd - spillkråka (grön), tofsmes (gul) och tallticka 
(brun) som indikerar äldre tallskog som har potential att innehålla tallnaturvärden. Röd prick visar ungefärligt 
läge för inventerat område. 

Det inventerade områdets tallmiljöer är inga naturskogar men har ett stort värde för arter 

som är beroende av äldre skog. Riktigt gammal (>150 år) tall är inte vanlig i det ordinarie 

produktionsskogsbruket vilket gör att dessa kärnområden bör behandlas med varsamhet. 

Olika arter har olika egenskaper och levnadssätt vilket gör att det finns ett stort spektrum 

av respons på den fragmentering av skogsområden som produktionsskogsbruk eller en 

växande stad förorsakar. Allt från de arter som t o m gynnas till de som försvinner helt. 

Det är givetvis de arter som är svårspridda och känsliga för störningar som är en 

utmaning i arbetet med fysisk planering. 
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Tofsmes kan väljas som exempel på en annan art med vissa krav på sin livsmiljö, utan att 

på något sätt vara extrem. Tofsmesen har använts som fokusart i en rapport på temat 

landskapsekologi som Miljöförvaltningen i Stockholms stad låtit ta fram (Mörtberg m fl 

2007). 

I rapporten redovisas bl a följande forskningsresultat om tofsmes: 

 Revirstorleken varierar mellan årstiderna från att under häckningstid vara några få 

hektar till att under vintern vara 10-20 ha då tofsmesarna ingår i meståg. 

 Viktiga företeelser i reviret är bl a död ved samt skiktad och halvöppen skog. 

 Tofsmes är i viss mån känslig för fragmentering. Det tycks finnas ett minimimått för 

hur stor och sammanhängande en skog måste vara för att tofsmes ska kunna finnas. 

I en belgisk studie visades att fragmentering och ett ökande avstånd till 

sammanhängande skog påverkade ungspridningen negativt, samt att fragmenterade 

skogspartier utgjorde andrahandsval av habitat. 

 Arten uppträder ytterst sällan i avverkade områden. Tofsmesen flyger ogärna över 

öppna fält om sträckan är mer än några 100 meter och sällan över halvöppna ytor 

även om det finns enstaka stora träd. En slutsats av en studie var att avverkade 

områden, jordbruksmark och mycket ung planterad skog fungerar som barriärer för 

tofsmes. 

 En fragmenteringsstudie av talltita visade att revirstorleken ökade med graden av 

fragmentering i landskapet och att predationsrisken (risk att bli rovdjursmat) ökade i 

samband med behovet att flyga över öppna och halvöppna områden. Om man 

beaktar likheterna i både habitat (livsmiljö) och beteende mellan tofsmes och talltita 

är det troligt att tofsmesen reagerar på liknande sätt vid fragmentering av landskapet. 

 

De naturvärdesobjekt som påträffats i Kristineberg är öar i ett delvis splittrat landskap. 

Troligen finns en viss konnektivitet med andra värdekärnor, men exempelvis har inte 

reliktbock påträffats i det inventerade området. Att reliktbocken saknas kan också bero på 

att de kräver grövre tallar än vad magra hällmarker kan erbjuda. Kärnområdena i 

Kristineberg varierar i storlek från riktigt små 0,3 ha till lite större 8,3 ha men är omgivna 

av ett ganska stort sammanhängande skogsområde (Kristinebergsskogen är ca 165 ha) 

som säkerligen fungerar bra som livsmiljö för de fågelarter som påträffades. 

Vid en exploatering av Kristinebergsskogen ökar fragmenteringen, livsmiljöer försvinner 

och det finns en risk att nätverket för svårspridda arter störs i denna del av Angarnkilen. 

Inmätning av träd 

Inmätta träd och gränser för vilka områden inmätningarna omfattar framgår av bilaga 1. 

Inom etapp 1 

Längs planerad gata i naturvärdesobjekt 2 finns en mängd gamla tallar med en ålder som 

överstiger 200 år. Flera av de inmätta tallarna är också värdar för den rödlistade 

talltickan
NT

. Gran som är äldre än 130 år finns endast sparsamt. Runt och på en 

bergknalle strax öster om planerad gata står en samling tallar med mycket hög ålder, den 

äldsta ca 420 år. Längs den planerade gatan finns sex värdefulla tallar. Den nu 
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föreslagna sträckningen av gatan förefaller mest skonsam avseende värdefulla träd. Flera 

av de träd som finns i gatulinjen bör kunna rundas med smärre justeringar av 

linjeföringen. 

Inom etapp 2 

I naturvärdesobjekt 7 (inmätning i norra delområdet) finns en mängd gamla tallar som har 

en ungefärlig ålder på 200 år och uppåt. Den äldsta tallen som borrades hade en ålder på 

ca 240 år. Gran som är äldre än ca 130 år finns endast sparsamt. 

Inom etapp 3 

Naturvärdesobjekt 5 består av tre mindre delområden, samtliga är hällmarker. Tallarna är 

gamla och har en ålder på 200-300 år. I det nordligast belägna delområdet är de gamla 

tallarna talrika från mellersta delen och norrut. I övriga två delområden är gammal tall 

mera jämnt spridd. Bland de inmätta träden finns också en liten andel senvuxen gran 

samt en del död ved. Spår av reliktbock
NT

 påträffades på enstaka tallar i det mellersta 

området. 

Inom etapp 4 

I naturvärdesobjekt 3 finns ett 40-tal tallar med bedömd ålder på > 200 år spridda i 

området. Troligen ligger trädåldern på ca 150-200 år för större delen av trädbeståndet, 

några delar med yngre träd finns. Många av tallarna är senvuxna då de står i myrmark 

och är svårbedömda vad gäller ålder. Några av de inmätta tallarna (både på frisk och blöt 

mark) borrades och hade ålder på ca 220-240 år, medan en ganska grov tall på frisk 

mark, som inte mättes in, hade en ålder på 150 år. Troligen är många av ”myrtallarna” 

äldre än de ser ut och därmed finns fler tallar > 200 år än vad som mätts in. Några gamla 

tallar påträffades också utanför område 3. Grövre död ved är sällsynt. 

I naturvärdesobjekt 4 finns gott om riktigt gamla tallar, mest på hällmark. Från några tallar 

togs borrprov och årsringarna för den äldsta tallen visade en ålder på ca 300 år. En 

”yngre” senvuxen tall i ett litet myrparti var 220 år. Enstaka gamla senvuxna granar 

mättes också in. Död ved med grovlek tillräcklig för att vara värd att mäta in fanns 

sparsamt. Tallticka
NT

 och spår av reliktbock
NT

 påträffades på några tallar. 

Inom etapp 5 

I östra delen av naturvärdesobjekt 6 finns ca 30 tallar äldre än 200 år och några granar 

äldre än 130 år. Årsringarna för den äldsta tallen som borrades visade en ålder på ca 310 

år. Beståndsåldern för övrigt i denna del är ca 150-200 år. Övriga delar av det 

trädinventerade området har i tidigare naturvärdesinventering felbedömts och förts till 

klass 2. Vid trädinmätningen konstaterades dock att denna del bör föras till 

naturvärdesklass 4. Eftersom tillägget identifiering av klass 4 objekt inte ingick i 

uppdraget och därmed inte eftersökts i hela området visas inte detta objekt på kartan i 

bilaga1. 

Rekommendationer 

För att kunna ta bästa hänsyn till de värdekärnor som finns i området bör en fördjupad 
inventering göras för respektive detaljplaneetapp. Vid en sådan inventering bör särskilt 
värdefulla träd och exakta gränsdragningar för värdekärnor mätas in så att exempelvis 
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avvägningar mellan naturvärden, kvartersgränser och väglinjer kan göras. Om betydande 
delar av värdekärnorna påverkas negativt i planerad bebyggelseutveckling ges här 
exempel på tänkbara kompensationsåtgärder: 

 En sammanhållen skötselplan för detaljplaneområdenas naturmark bör upprättas. 

 De delar av planområdet som kommer att få bestämmelsen ”NATUR” sköts 
fortsättningsvis med mål för naturvård och friluftsliv. Ej för produktion. 

 Exempel på skötselåtgärder är att snabba på leveransen av naturvårdsträd genom att 
skada och döda vissa träd och på så sätt öka mängden skadade/döende träd och 
död ved, både stående och liggande. Detta gäller även inom tidigare 
produktionsskog. Fällda träd från tidigare produktionsskog kan även flyttas in i 
värdekärnorna och läggas både solbelyst och i mer fuktiga miljöer. 

 Lämna kvar gamla träd i det som tidigare varit produktionsskog. 

 Skapa gläntor och flerskiktning genom att göra försiktiga naturvårdshuggningar i 
tidigare produktionsskog samt sätta upp fågelholkar. 

 Särskilt värdefulla träd sparas. Om särskilt värdefulla träd behöver tas ned läggs så 

många som möjligt och så hela som möjligt på ett varierat sätt. Både i soliga och 

skuggiga lägen, både med hel markkontakt och delvis markkontakt säkert stödjandes 

på block eller häll. Detta för att få så varierade substrat som möjligt och därmed 

gynna många olika vedlevande arter. Särskilt värdefulla träd som står nära planerad 

väg kan toppas eller göras till högstubbe beroende på nödvändigt säkerhetsavstånd. 

Övrigt 

De torra hällmarkstallskogarna är inte enbart värdefulla för biologisk mångfald utan utgör 
också miljöer för friluftsliv, och tydliga spår av rekreation och lek kunde ses i området. Så 
länge områdena inte ”städas” på död ved torde sådant nyttjande inte påverka skogens 
naturvärden i någon betydande grad. Områdenas rekreationsvärde värderas dock inte i 
denna rapport. 

Källor 

ArtPortalen, online 2014-08-05. http://artportalen.se/  

Ehnström & Axelsson, 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, Uppsala. 

Jansson, 2001. Övervakningssystem för skogens fåglar – uppföljning av 

naturvårdsarbetet. Världsnaturfonden WWF, Sveriges ornitologiska förening. 

Mörtberg, U., Zetterberg, A. & Gontier, M., 2007. Landskapsekologisk analys i 

Stockholms stad. Miljöförvaltningen, Stockholms stad). 

Nitare, 2000. Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag, 

Jönköping. 

Nitare, 2011. Barrskogar – nyckelbiotoper i Sverige. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping. 

Skogens pärlor, online 2014-08-05. http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ 

http://artportalen.se/
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/


  

   

 
 

19 (19) 
 
 RAPPORT 

2014-11-21 

 

NATURVÄRDESINVENTERING KRISTINEBERG 

 
 

 

 

Skogsstyrelsen Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog, flora över kryptogamer, 

2000. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping. 

Swedish Standard Institute (SIS), 2014. Svensk Standard SS 199000:2014 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning. SIS 2014, Stockholm. 

Swedish Standard Institute (SIS), 2014. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SS 199000. 

SIS 2014, Stockholm. 



Planprogram
Kristineberg

Skala (A4): 1:5 512
Datum: 2015-03-26

Naturvärdesinventering

Gräns inventering

Naturvärdesklass
2
3

Gräns trädinmätning

Inmätta naturvärdesträd

i

0 50 100 150 20025
Meter

x Objektsnummer
i rapport

Naturvärdesobjekt

4

2

3

6

4

5

5

7

5

7

1

Bilaga 1i


	Rapport NVI Kristineberg 20150326 rev.pdf
	Kristineberg_nvi_rapportkarta_rev_20150326_test.pdf

