Som underlag för en föreslagen detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av NAI
Svefa att genomföra en naturvärdesbedömning i Veddesta, Järfälla kommun.
Inventeringsområdet i Veddesta utgörs av ett naturområde som ligger strax intill
Bällstaån. Stora delar av det inventerade området ägs av Saab och utgörs av hårdgjorda
ytor med bland annat en stor parkering. Naturen i inventeringsområdet består
huvudsakligen av gräsmarker och mindre skogspartier. Gräsmarkerna är torra-friska och
består främst av vanligt förekommande arter, men vissa partier hyser växter som är
viktiga för pollinatörer och dessa har högre naturvärden. Skogspartierna utgörs av
tallskogar med gamla träd, en ung lövsumpskog som innehåller mycket död ved, ett
värdefullt aspbryn, en granskog och en blandskog. I området har bete troligen
förekommit historiskt då rester av ängs- och lundartad flora finns, liksom inslag av
enbuskar.
Inom inventeringsområdet har tolv naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt med högt
naturvärde (klass 2), sex objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) och fem objekt med
visst naturvärde. Inga delobjekt med högsta naturvärde har hittats.
Viss osäkerhet föreligger i bedömningen av gräsmarkerna eftersom inventering i denna
utredning skedde i augusti kunde inte en säker naturvärdesbedömning göras av
gräsmiljöerna i planområdet. Insekter utgör en viktig artgrupp i dessa miljöer och de
inventeras helst i maj-juli då insektsaktiviteten är som störst.
18 naturvårdsarter har noterats varav fem är rödlistade. De rödlistade arterna är
gröngöling, mindre hackspett, kungsfågel, reliktbock och tallticka.
Både gröngöling och mindre hackspett omfattas av 4 § i Artskyddsförordningen och kan
sannolikt häcka i lövssumpskogen i planområdets nordvästra hörn (objekt 1). Vid det fall
skogen avverkas bedöms hackspettarnas livsmiljöer påverkas negativt. Lövsumpskogen
utgör en del av ett födosöksområde för dessa fågelarter, men ifall arterna häckar där är
desto mer osäkert. För att säkerställa om arterna häckar i området bör en detaljerad
artinventering genomföras. Skogen är ung och har på cirka 50 - 60 år utvecklat dessa
naturvärden. Floran i objektet har än så länge något mer lundartad karaktär och inslagen
av hydrofil flora är små.
I tallskogsdungen i västra delen av planområdet (naturvärdesobjekt 3) finns några
stenhögar (möjliga odlingsrösen) och objektet kan tidigare ha varit en åkerholme. Sådana
miljöer utgör potentiella övervintringsmiljöer för grod- och kräldjur. Inga sådana arter
noterades under inventeringen, men närheten till Bällstaån och i övrigt öppna och
solvarma gräsmarker gör det möjligt för grod- och kräldjur att förekomma. Samtliga
grod- och kräldjur omfattas av 6 § i Artskyddsförordningen.
Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till exempelvis gamla träd och
skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att återskapa eller kompensera för
och bör därmed inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga för ingrepp och
uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel, till exempel
naturvärdesobjekt 3, 7 och 9.
Sumpskogen i nordvästra delen av planområdet (objekt 1) har utvecklat höga
naturvärden trots att miljön bara är 50 - 60 år. Liknande sumpskogar bedöms kunna
återskapas under en liknande tidsperiod. En nyskapad lövsumpskog måste vara större i
sin yta, som kompensation för den beräknade tid det tar för den nya miljön att utveckla
höga naturvärden (en slags räntekostnad för tiden som värdena inte finns på plats).
Naturvärden kopplade till vissa typer av gräsmarker är oftast lättare att kompensera för
eftersom de kan i en del fall återskapas inom rimliga tidsrymder 3 - 5 år.
Som ytterligare tillägg till naturvärdesinventeringen har en fördjupad fågelinventering
genomförts år 2019. Särskilt fokus har legat på att inventera och eftersöka förekomster

av de två rödlistade fåglarna gröngöling och mindre hackspett i inventeringsområdet,
men även andra rödlistade fåglar har eftersökts.
Fågelinventeringen utfördes av fågelkunnig ekolog vid 5 tillfällen under tidiga mornar
tidig april till sen maj, 2019. Via syn och hörsel (observationer) noterades alla
förekommande fåglar. Särskilt eftersök av gröngöling och mindre hackspett gjordes vid
hålträd, eller där lämpliga boträd fanns. I området noterades främst vanligt
förekommande fågelarter för de förekommande naturmiljöerna inom
utredningsområdet.
Förekomst av mindre hackspett eller gröngöling kunde inte konstateras i år. Tidigare
påträffade hackmärken tyder dock på att området ingår i ett större födosöksområde. Vid
fortsatt utveckling av området är det därför viktigt att bevara huvuddelen av de
skogspartier (område 1 i nordväst, samt 9–11 i sydost) med goda livsbetingelser för dessa
fåglar. Även i övriga delar av planområdets planerade grönytor, bland annat utmed
Bällstaån, är det värdefullt med hög grad av naturlighet och variation med buskar och
träd för att bevara goda förutsättningar för fåglar.

Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av NAI Svefa att
genomföra en naturvärdesbedömning i ett område i Veddesta, Järfälla kommun, inför en
byggnation (planområde figur 2). Uppdragets mål är att i kartor och rapport
dokumentera områdets naturvärden enligt SIS-standarden för naturvärdesinventeringar.
Naturvärdesinventeringen har genomförts inom hela planområdet.
Raul Vicente är uppdragsansvarig, har genomfört naturvärdesinventeringen och skrivit
rapport. Ulrika Hamrén har genomfört den fördjupade fågelinventeringen och skrivit
tillhörande PM. Tim Schnoor har kvalitetsgranskat naturvärdesinventeringen medan
Raul Vicente har kvalitetsgranskat fågelinventeringen.

Naturvärdesinventeringen (NVI) har genomförts enligt SIS-standard (SS 199000:2014)
på nivå detalj med tillägg av naturvärdesobjekt av klass 4 (se bilaga 4 för detaljerad
beskrivning av metodik). Naturvårdsintressanta arter, strukturer och miljöer har noterats.
Naturvärdesinventeringen genomfördes 21 augusti 2017. Vid eftersök av naturvårdsarter
har fokus legat på arter förekommande i naturtyperna inom området; det vill säga
blomrika bryn, tallskog, triviallövskogar och barrblandskogar.
Befintlig kunskap om områdets biologiska värden har eftersökts i följande databaser och
litteratur:
▪ Artportalen

Den fördjupade fågelinventeringen genomfördes under våren (april – maj) 2019 och har
följt Naturvårdsverkets metodik för revirkartering (Naturvårdsverket 2003a,
Naturvårdsverket 2003b). För resultaten från fågelinventeringen se separat PM (bilaga 5).

Vid naturvärdesinventeringar identifieras eventuella osäkerhetsfaktorer. Eftersom
inventeringen i Veddesta har genomförts i augusti blir eftersök av vissa naturvårdsarter i
vissa fall bristfällig. I denna utredning gäller det framförallt insekter, som utgör en viktig
artgrupp i flera miljöer, bland annat gräsmarker. Dessa inventeras helst i maj-juli då
insektsaktiviteten är som störst och då de flesta arterna är aktiva. Eftersom flera större
ytor i Veddesta utgörs av gräsmarker blir bedömningen i vissa fall osäker, då denna
artgrupp inte har kunnat inventeras.
Naturvärdesinventeringen som helhet bedöms trots detta till stor del som säker då
tillräckliga förekomster av naturvårdsarter har funnits i de flesta naturvärdesobjekten. De
strukturer som ger förutsättningar för andra naturvårdsarter att förekomma har även
kunnat bedömas med säkerhet.

Inventeringsområdet i Veddesta utgörs av ett naturområde som ligger strax intill
Bällstaån. Stora delar av den inventerade området ägs av Saab och utgörs av hårdgjorda
ytor med bland annat en stor parkering.
Naturmarken i inventeringsområdet utgörs av gräsmarker och mindre skogspartier.
Gräsmarkerna är torra-friska och karakteriseras av flora som man hittar på torrare och
friskare mark. Gräsmarkerna består mestadels av vanligt förekommande växtarter, men
växter som är viktiga för pollinatörer förekommer rikligt. Gräsmattorna i fabriksområdet
sköts så pass hårt genom gräsklippning att de inte hyser några naturvärden.
Skogspartierna utgörs av tallskogar med gamla träd och lövskogar med medelålders
triviallövträd, så som asp, sälg och björk. I området har bete troligen förekommit då
rester av ängs- och lundartad flora finns, liksom inslag av enbuskar. Enbuskar kräver
öppna och ljusa landskapsförhållanden och indikerar att landskapet en gång har varit
öppet.

I planområdets nordvästra del finns två allérader längs med Järfällavägen. Flera av träden
är unga och inga naturvårdsarter kunde hittas på något av alléträden. Alléträd i öppet
landskap omfattas av generellt biotopskydd. Inom ett biotopskyddsområde är det
förbjudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om
det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. Bestämmelser
om biotopskyddsområden finns i 11 § i miljöbalkens sjunde kapitel Skydd av områden.
Områdets alléträd bedöms inte omfattas av generellt biotopskydd, eftersom att träden är
för unga.

Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering (SS
199000:2014, metodbeskrivning bilaga 4). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att
avgränsa, beskriva och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning,
samt objektsbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. För noggranna
objektsbeskrivningar se Objektskatalogen, bilaga 1.
Nedan presenteras generella resultat av naturvärdesinventeringen.
Områdets naturvärden redovisas i karta, figur 4 och i större format i bilaga 3. Totalt har
12 naturvärdesobjekt avgränsats. Ett objekt har högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och
sex objekt har påtagligt naturvärde (klass 3) och fem objekt har visst naturvärde (klass 4).
Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats.

I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I naturvärdesobjekt av klass 2
förekommer strukturer som är viktiga för biologisk mångfald ganska rikligt, men enstaka
biotopkvaliteter som kan förväntas saknas eller hade kunnat förekomma i större
omfattning.
Ett skogsparti med högt naturvärde har identifierats i områdets nordvästra del. Objektet
utgörs av en cirka 50-år gammal lövskogsdunge på sumpigare mark (objekt 1, figur 5).
Området kan på sikt utvecklas till en lövsumpskog, även om den för närvarande
påminner mer om en igenväxningsskog. Området är rikt på död ved av lövträd och är
främst bevuxen med olika vide-arter (Salix sp.). Floran är något lundartad och enbart små
inslag av hydrofil flora förekommer. I objektet finns rikligt med vedsvampar och spår av
hackspettar. Bland annat hittades spår av de två rödlistade arterna mindre hackspett och

gröngöling. Arterna är även noterade i Artportalen sjungandes under häcksäsong, i
området och dess nära omgivning. Någon konstaterad häckning är inte gjord i området.

I denna klass bedöms inte varje enskilt objekt behöva vara av betydelse för biologisk
mångfald på regional, nationell, eller global nivå, men däremot vara av särskild betydelse
för att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar
det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
kommunal nivå.
I inventeringsområdet har 6 objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats. Två
tallskogsobjekt (objekt 3 och 7, figur 6) har påtagliga naturvärden, där värdena är knutna
till förekomsten av solbelysta och gamla tallar. Några av träden är omkring 150 år gamla.
I östra delen finns blandskog med äldre tallar och triviallövträd (objekt 9). Här är
inslagen av död triviallövsved riklig. En grandunge på före detta åker/betesmark (objekt
8) har också påtagligt naturvärde, bland annat på grund av förekomsten av häckande
gråhägrar.
Två gräsmarker uppnår även påtagligt naturvärde. En större sammanhängande gräsmark
med högvuxen och trivial flora som följer längs med Bällstaån (objekt 2, figur 7).
Naturvärdena i detta objekt utgörs av en riklig förekomst av blommor som är en viktig
nektarkälla för pollinerande insekter, artmångfalden är således hög. Enstaka buskar är
också värdefulla för områdets artrika fågelfauna. Objektet nyttjas under flyttsäsongen av
flera mindre vanliga fågelarter.
En torr vägkant i södra delen intill Saabs byggnad har även påtagliga värden (objekt 5).
Objektet har sandblottor och en torrmarksflora som är värdefull och ger förutsättningar
för sandlevande naturvårdsintressanta insekter att förekomma.

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass är inte av betydelse
för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal, 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. Ekologigruppen tolkar det
som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
lokal nivå.
I inventeringsområdet har 5 naturvärdesobjekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats.
Objekten med vissa naturvärden utgörs främst av triviala gräsmarker (objekt 6),
igenväxningsmark (objekt 4, figur 8), ett ungt aspbryn (objekt 10), gles och ung
hällmarkstallskog (objekt 11) och en triviallövskog med björk (objekt 12).
Värdena består främst i förekomst av nyckelsubstrat som kan utgöra hemvist för
skyddsvärda arter, till exempel förekomster av död ved.

I inventeringsområdet är 17 naturvårdsarter påträffade. Med naturvårdsarter avses bland
annat fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter och signalarter. En art kan passa in på
flera kriterier, det vill säga; en signalart kan vara rödlistad, fridlyst och dessutom utgöra
en typisk art för en viss naturtyp.
En klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till solvarma tallskogar,
triviallövskogar och lövträdsrika brynmiljöer med förekomst av död ved, samt gräs- och
igenväxningsmarker av olika karaktär.
Nedan listas ett urval av naturvårdsarterna funna inom inventeringsområdet (för
komplett artlista se bilaga 2).

I inventeringsområdet har tre rödlistade fåglar noterats; gröngöling (Picus viridis), mindre
hackspett (Dryobates minor) och kungsfågel (Regulus regulus). Samtliga arter är fridlysta
enligt 4 § Artskyddsförordningen.
Gröngöling och mindre hackspett noterades förekomma i lövsumpskogen i nordväst
(naturvärdesobjekt 1) med närvaro av arternas hackmärken. Båda arterna är tidigare
noterade från området (Artportalen 2016).

Både gröngöling och mindre hackspett kan sannolikt häcka i lövssumpskogen och vid
det fall skogen avverkas påverkas hackspettarnas livsmiljöer negativt. Lövsumpskogen
utgör definitivt del av ett födosöksområde, men ifall arterna häckar där är desto mer
osäkert. För att säkerställa ifall arterna häckar i området bör en detaljerad artinventering
genomföras. Häckningsområden har i Artskyddsförordningen § 4 starkare skydd än
födosöksområde.
En fördjupad fågelinventering har genomförts under våren 2019 och då kunde inte
några revir eller individer av dessa arter hittas. För resultat från fågelinventeringen se
separat PM (bilaga 5).
Kungsfågel häckar sannolikt i barrskogsmiljöerna i östra delen. Arten är rödlistad men är
vanlig i Stockholmsområdet och dess nationella minskning är osäker. Minskningen beror
sannolikt på hårt skogsbruk med kalavverkningar. Eftersom kungsfågel är så pass vanlig i
regionen bedöms eventuella inslag av bebyggelse i detta skogsparti inte påverka arten
negativt i ett nationellt perspektiv.
I tallskogsdungen i västra delen av planområdet (naturvärdesobjekt 3) finns några
stenhögar (möjliga odlingsrösen, figur 9). Sådana miljöer utgör potentiella
övervintringsmiljöer för grod- och kräldjur. Inga sådana kunde noteras under
inventeringen, men närheten till Bällstaån och andra öppna och solvarma gräsmarker gör
det möjligt för grod- och kräldjur att förekomma. Samtliga grod- och kräldjur omfattas
av 6 § i Artskyddsförordningen.
Om området ska bebyggas och därmed livsmiljöerna för gröngöling och mindre
hackspett påverkas, kan dispens från artskyddsförordningen eller åtgärder för artens
fortsatta fortlevnad behöva genomföras. Om grod- och kräldjur förekommer kan en
dispensansökan/åtgärder likaså behöva göras.

17 signal- och indikatorarter är återfunna inom området. 5 arter med mycket högt
signalvärde, 3 arter med högt signalvärde, samt 10 arter med visst signalvärde.
Av de påträffade signal- och indikatorarterna är 6 rödlistade. Utöver de tidigare nämnda
och rödlistade fåglarna hittades även reliktbock (nära hotad, NT, figur 10) och tallticka
(NT).
Reliktbock och tallticka är två arter som i Stockholmsregionen är vanliga, men som i
stora delar av Sverige är ovanlig och har minskat på grund av det intensiva skogsbruket.
Fler naturvårdsarter bedöms kunna förekomma i gräsmiljöerna, som till exempel
bastardsvärmare (samtliga arter som förekommer i våran region är rödlistade).
Arter med högt eller mycket högt signalvärde räknas enligt Ekologigruppens
naturvärdesbedömningsmetodik som skyddsvärda.

Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har
fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för
ett område att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning (figur
10).
För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de
största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer är;
fragmentering (d.v.s. uppdelning av en miljö till flera icke-sammanhängande) av
naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom
anläggande av vägar eller bebyggelse.
Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden är enklare att återskapa. Lägre
naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan kompenseras genom att
skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya strukturen eller i intilliggande områden.
Skogsnaturtyper är dock mycket svårare att restaurera och återskapa än naturtyper av
gräsmarkskaraktär eller andra miljöer som gynnas av störning.
Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till exempelvis gamla träd
(hällmarkstallskogar) och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att
återskapa eller kompensera för och bör därmed inte bebyggas (till exempel objekt 3, 7
och 9). Dessa miljöer är mycket känsliga för ingrepp och uppkommen skada på
naturvärdena bedöms vara irreversibel.

Naturvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att
värden och funktioner minskar ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning.
Åtgärderna kan vara att skapa nya eller förbättra befintliga naturvärden.
Kompensationsåtgärden eller ersättningen ska skapas så nära i plats och i tid som
möjligt. Åtgärden ska också ha minst motsvarande värde som det ursprungliga värdet.
Nedan listas möjligheterna till att kompensera och återskapa vissa miljöer i planområdet;
gräsmarkerna och sumpskogen i området. Tallmiljöerna med gamla tallar går inte att
återskapa.
Konkreta kompensationsåtgärder tas ej upp och dessa bör utredas vid ett senare skede.

Gräsmarkerna inom planområdet är förhållandevis lätta att återskapa och kompensera
för vid en förlust. Nya gräsmarker av liknande karaktär som naturvärdesobjekt 1,
bedömas kunna skapas inom en tid av 3 - 5 år. Men för att bibehålla värdena behövs
fortlöpande skötsel för att inte ytorna ska växa igen med buskar och lövsly.
Sandiga gräsmarker på torrare miljöer (objekt 5) är också enkla att skapa, men måste
skötas mer intensivt. Sandblottor som utgör en viktig struktur i biotopen växer snabbt
igen om marken inte hävdas årligen och marken bör öppnas upp (gräva i ytan/skrapa
bort vegetation) med vissa intervall.

Sumpskogen i nordvästra delen av planområdet (objekt 1) har utvecklat påtagliga
naturvärden trots att skogen bara har en ålder på cirka 50 - 60 år. Fram till cirka 1960 var
det åkermark på platsen där skogen finns nu. Anledningen till att naturvärdena har
hunnit bli så höga på så kort tid är att igenväxningsskogar på sumpig och fuktig mark
snabbt bildar död ved. Perioder med högt vattenstånd stressar träden och gör att grenar
och stammar dör, vilket i sin tur gynnar den biologiska mångfalden i området.
Vissa värden går att återskapa inom en rimlig tid, sumpskogar som har uppkommit på 50
år är ett sådant exempel. Vid det fall lövsumpskogen i nordvästra delen avverkas i
samband med en exploatering påverkas den biologiska mångfalden negativt och då bör
kompensationsåtgärder genomföras. Kompensationsåtgärden bör vara att återskapa en
liknande skog, vilket ställer krav på var man anlägger sumpskogen. Närheten till ett
vattendrag, våtmark eller en sjö är en förutsättning för att den nya sumpskogen snabbt
ska kunna utveckla några naturvärden. En nyskapad lövsumpskog måste också vara
större i sin yta, som kompensation för den beräknade tid det tar för den nya miljön att
utveckla höga naturvärden (en slags räntekostnad för de femtio åren som värdena inte
finns på plats). Genom att anlägga nya miljöer intill andra naturområden kan man stärka
den ekologiska statusen på ett större område samtidigt som man också stärker
spridningsmöjligheter för organismer i de avsatta nya områdena.

Bilaga 1. Objektskatalog
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda naturvärdesobjekten som avgränsats vid
naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation som ställs
enligt SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk
mångfald (NVI). Karta som visar respektive objekts läge och utbredning finns redovisad
i huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren.
Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i
stigande nummerordning.

Läsinstruktion
Varje naturvärdesobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår
administrativa data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en
sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en
motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell över påträffade och kända
naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter.

Naturvärdesklass
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärden görs utifrån två
kriterier; bedömningsgrunderna för art och biotop (se beskrivning i bilaga 2,
Metodbeskrivning). Grunderna för både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.
Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:
 Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald
 Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
 Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
Som tillägg kan också följande klass ingå:
 Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk
mångfald
Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av
respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska
naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte
ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga)
används namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se
bilaga 2, Metodbeskrivning).

Natura 2000-naturtyper
En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000naturtyp eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller
inte. För allmänna och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är
gynnsamt för att biotopvärdet ska bli högt för bedömningskriterie sällsynthet och hot.

1
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1. Lövsumpskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog, Igenväxningsskog,
Lövträdsrika skogsbryn, Lövsumpskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Detta objekt utgörs av en triviallövskog med lövträd av björk, gråvide och sälg. Rikligt med viden i de sumpigare, centrala delarna
och gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. Mycket vedsvamp och insektsspår, bl.a signalarten myskbock. Hackmärken av
gröngöling och mindre hackspett i området, arterna är även tidigare noterade i området (Artportalen).
Området kan möjligen utgöra häckmiljö för endera art, men inventeringar genomförda 2019 kunde inte konstatera förekomster.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år.
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Artvärdet är baserat på förekomster av rödlistade arter
som regelbundet nyttjar området åtminstone som födosöksområde. Denna typ av habitat (strandnära och lövrika videsnår) är
ovanliga i kommunen vilket höjer biotopvärdet.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Lågor

Triviallövlåga

Frekvens

Döda grenar, förekomst av
blommande/bärande buskar,
solexponerat
Barklös, fuktig, landsnäckerik,
vedsvamprik

Diameter

Allmän - riklig (>
50/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Mindre hackspett
(Dendrocopos minor)

Enstaka

Mycket högt

AFS: § 4 (rödlistad art)

Raul Vicente

Hackmärken och fynd i Artportalen 2017 och
tidigare. Inga fynd 2018 och 2019.

Gröngöling (Picus viridis)

Enstaka

Visst

AFS: § 4 (rödlistad art)

Raul Vicente

Spår och fynd i Artportalen. Dock ej noterad
senaste åren.
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Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Mindre hackspett
(Dendrocopos minor)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Raul Vicente

Hackmärken och fynd i Artportalen 2017 och
tidigare. Inga fynd 2018 och 2019.

Gröngöling (Picus viridis)

Enstaka

Visst

Nära hotad (NT)

Raul Vicente

Spår och fynd i Artportalen. Dock ej noterad
senaste åren.

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Svarta vinbär (Ribes nigrum) Enstaka

Visst

typisk art,
källskogsindikator, signalart
skog

Raul Vicente

Ormbär (Paris quadrifolia)

Visst

typisk art, signalart skog

Raul Vicente

Övriga naturvårdsarter
Art

Enstaka
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2. Blomrik gräsmark
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
En före detta åker som numera delvis har vuxit igen. Objektet är dominerat av tistlar och gräs, men med inslag av ärtväxter
(klövrar och vialer). Blom- och fjärilsrik miljö.
Eventuellt kan bastardsvärmare förekomma, men då måste objektet i sådant fall besökas tidigare på året.
Gräsmarkerna är värdefulla för flyttfåglar och flera naturvårdsintressanta arter har noterats, bl.a kornknarr och kärrsångare.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Törnskata har häckat och området utgör en lämplig livsmiljö för denna. Objektet tilldelas visst artvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Törnskata (Lanius collurio)

Enstaka

Högt

AFS: § 4 (Fågeldir. bil. 1)

Artportalen.

Kommentar
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3. Talldunge i västra delen
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en talldunge på sandigare, torr och örtrik mark med gamla träd.
Inslag av triviallövträd och en äldre ek finns. Förekomst av en nydöd tall, värdefull för många vedlevande insekter. Potentiella
övervintringsmiljöer för grod- och kräldjur förekommer.
Beståndsålder: 120-150 år.
Påverkan/Naturlighet: Luckigt trädskikt, Naturligt föryngrat, Olikåldrigt.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Artrikedom:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Skorpbark ung, djupa barksprickor,
döende träd, vidkronig, vidkronigt
solitärträd

Frekvens

Diameter

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Raul Vicente

På en tall i nordöstra hörnet.

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Enstaka

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Raul Vicente

Övriga naturvårdsarter
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4. Igenväxningsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Igenväxningsmark med olika örter och sly på före detta mänskligt påverkad mark. Bryn med med bärande buskar av slån utgör
livsmiljö för flera fåglar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Få naturvårdsarter med lågt indikatorvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Solexponerat

Frekvens

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Svartkämpar (Plantago
lanceolata)

Flera

Ringa

typisk art

Raul Vicente

Kommentar

Diameter
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5. Torr vägkant
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Infrastruktur och bebyggd mark

Naturtyp

Exploaterad mark, Torr
ruderatmark/bangård,
Vägkantsvegetation med blottad sand

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en torr och delvis sydvänd vägkant, med torrängsflora. Det finns rikligt med sandblottor och viktiga växter för
pollinerande insekter så som bin förekommer.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Naturgräsmark

Sandblottor

Frekvens

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Ullört (Filago arvensis)

Flera

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Raul Vicente

Gulmåra (Galium verum)

Enstaka

Visst

ängs- och betesart

Raul Vicente

Svartkämpar (Plantago
lanceolata)

Enstaka

Ringa

typisk art

Raul Vicente

Kommentar

Diameter
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6. Trivial gräsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en trivial, frisk gräsmark som är ohävdad och med viss igenväxning av bredbladiga gräs. Förekomst av
blommande växtarter ger ett visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter - inga arter funna.

Objektskatalog 7490 NVI Veddesta

7. Talldunge i syd
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
En liten talldunge med äldre tallar. Örtrik torrmarksflora med blommande växter. Reliktbocksgnag finns på två tallar.
Beståndsålder: 100-120 år.
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Solexponerat, sydvänt

Gammal tall

Insektshål och gångar, grövre
torrgrenar

Frekvens

Värdefulla träd
Värdefulla träd

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Reliktbock (Nothorhina
muricata)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Raul Vicente

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Gulmåra (Galium verum)

Enstaka

Visst

ängs- och betesart

Raul Vicente

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Kommentar

Diameter
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8. Aspbryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog, Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Aspbryn med flera aspar som är grövre. Fältskiktet är relativt örtrikt och området har sannolikt tidigare betats under 1950-tal
eller tidigare.
Beståndsålder: 40-70 år.
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Solexponerat

Naturvårdsarter - inga arter funna.

Frekvens

Diameter
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9. Tidigare betad blandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Åsbarrskog, Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Blandskog med tall och triviallövträd; rönn, björkar, asp och sälg. Tre äldre tallar förekommer i objektet. Bitvis träder också
hällar och block i dagen. Inslag av enar och örter tyder på att bete tidigare har förekommit.
Beståndsålder: 40-70 år.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Triviallövlåga

Fuktig, rötstambrott

Frekvens

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Tallört (Monotropa hypopitys)

Enstaka

Visst

typisk art, signalart skog

Raul Vicente

Smultron (Fragaria vesca)

Enstaka

Ringa

Ekologigruppens
naturvårdsart

Raul Vicente

Kommentar

Diameter
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10. Granskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Granskog , Åsbarrskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Detta objekt utgörs av en granskog med medelålders träd. Området har sannolikt tidigare betats och det finns rester med örtrikt
fältskikt, främst bestående av liljekonvalj och blodrot, med mera. Gråhäger har nyligen börjat bilda en koloni i objektet och
dessa häckar i granarna (Artportalen).
Beståndålder: 40-70 år.
Påverkan/Naturlighet: Enkelskiktat.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Eftersom gråhäger häckar i grandungen, tilldelas objektet ett visst artvärde. Granarna i objektet är för unga och mängden död
ved för låg för att ge ett högre biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Kungsfågel (Regulus regulus) Enstaka

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Ringa

AFS: § 4 (rödlistad art)

Raul Vicente

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Ringa

Sårbar (VU)

Raul Vicente

Kommentar

Rödlistade arter
Art

Förekomst

Kungsfågel (Regulus regulus) Enstaka

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Svartmes (Periparus ater)

Enstaka

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Raul Vicente

Kommentar

Objektskatalog 7490 NVI Veddesta

Gråhäger (Ardea cinerea)

Enstaka

Högt

Ekologigruppens
naturvårdsart

Raul Vicente

Häckning, har byggt bo i
objektet.
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11. Ung hällmarkstallskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
En gles hällmarkstallskog med klena och yngre tallar samt inslag av rönnar. Berg i dagen förekommer i stora delar vilket ger ett
gräsrikt fältskikt.
Beståndsålder: 40-70 år.
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Förekomst av blommande/bärande
buskar, förekomst av gläntor,
solexponerat

Naturvårdsarter - inga arter funna.

Frekvens

Diameter

Objektskatalog 7490 NVI Veddesta

12. Gles björkdunge
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Raul Vicente

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
En liten och gles björkdunge med unga-medelålders träd. Fältskiktet består mestadels av gräs.
Beståndsålder: 20-40 år.
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Solexponerat, förekomst av gläntor

Naturvårdsarter - inga arter funna.

Frekvens

Diameter

Rödlistekategorier (Rödlistan 2015): NT - Nära hotad, VU - Sårbar, EN - Starkt hotad, CR -Akut
hotad. Signalvärdeskategorier: 1 - Visst signalvärde, 2 – Högt signalvärde, 3 - Mycket högt signalvärde. Om ingen
siffra anges under signalvärde, saknar arten något sådant. Under signalvärde registreras även det som är: S –
Skogsstyrelsens signalarter eller N – Ekologigruppens indikatorarter, T – typisk art, Ä – indikatorart för skyddsvärd
äng/betesmark enligt Jordbruksverket.
Tabellen är sorterad efter artgrupp och sedan efter signalvärde.
Tabell 1.

Artgrupp Arter

Latin

Rödlistestatus

Signalvärde

Delobjekt

Fåglar

Mindre hackspett

Dryobates minor

Fåglar

Törnskata

Lanius collurio

Fåglar

Gråhäger

Ardea cinerea

Fåglar

Gröngöling

Picus viridis

NT

3N

1

Ekologigr.

2N

2

Ekologigr.

2N

10

Artportal.

1N

1

Ekologigr.

Fåglar

Stenskvätta

Oenanthe oenanthe

1N

2

Ekologigr.

Fåglar

Svartmes

Periparus ater

1N

10

Ekologigr.

Fåglar

Kungsfågel

Regulus regulus

-

10

Ekologigr.

Växter

Ullört

2N

5

Ekologigr.

Växter

Tallört

Logfia arvensis
Monotropa
hypopitys

1S

5,9

Ekologigr.

Växter

Gulmåra

Galium verum

1Ä

7

Ekologigr.

Växter

Gökärt

Lathyrus linifolius

1N

3

Ekologigr.

Växter

Svartkämpar

Plantago lanceolata

1N

4,5

Ekologigr.

Växter

Ormbär

Paris quadrifolia

1S

1

Ekologigr.

Växter

Svarta vinbär

Ribes nigrum

1S

1

Ekologigr.

Svampar

Tallticka

Phellinus pini

NT

3 S,T

3

Ekologigr.

Insekter

Reliktbock

Nothorina muricata

NT

3 S,T

7

Ekologigr.

Insekter

Myskbock

Aromia moschata

3S

9

Ekologigr.

NT

VU

Källa

I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende
på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och
ledande svenska naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de
medverkande. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska
värden och värde för friluftslivet beaktas inte.
Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4.
Områden med lägre naturvärde redovisas inte.

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår
bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är
utpekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.
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.
I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med
naturvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass
restaurerbar ängs- och betesmark.
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.
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, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där
andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att
bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas
stadsdel, socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.

Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive
biotopvärde.

Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och
strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad
Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper
som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en
tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Naturanaturtyperna
(Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.
Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter;
▪ Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga
▪ Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer,
strukturer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form
För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för
biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och
med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella
regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Naturanaturtyp som är hotad i
ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Naturanaturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att
kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske.
Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis
silikatgräsmarker räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Naturanaturtyper uppnås för att erhålla högt biotopvärde.
En viktig struktur i skog som är avgörande av om biotopen ska klassas som
Naturanaturtyper utgörs av förekomst av gamla träd. Här används den definition av
gamla träd som använts vid Basinvenering av skog i skyddade områden
(Naturvårdsverket 2014). För exempelvis tall gäller att träden måste ha en ålder på över
150 år för att klassas som gammalt träd och för att klassas som nästan gammalt över 100
år. För definition av mycket gamla träd har definition enligt åtgärdsprogram för
skyddsvärda träd använts (>200 år Naturvårdsverket 2004).

I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter,
hotade arter och artrikedom.
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda
allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda
naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade
arter. Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa
kan nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som indikerar
gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirektivet, skogliga
signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och
betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt
Ekologigruppens egna indikatorarter.
Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig
respektive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden.
Artrikedom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med
bristfällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom
bedöms på en fyrgradig skala för artvärde.
För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som
exempelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde
så att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger
högt artvärde.

Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och
artvärden som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av
naturvårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra.
Kunskap rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika
naturtyper har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis
magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta
faktum vägs in i den samlade bedömningen.

▪ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under
årstiden då fältarbetet genomförs
▪ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter
då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar)
▪ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc)
▪ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av
naturvårdsarter saknas
▪ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av
naturvårdsarter ingår inte i uppdraget
▪ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas

Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss
osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.
▪ naturvårdsarter inte har inventerats
▪ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat
inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större
strandängsmiljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa.
När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen,
det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen
sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet

Som underlag för en föreslagen detaljplan fick Ekologigruppen i uppdrag av
NAI Svefa att år 2017 genomföra en naturvärdesinventering (NVI) i Veddesta,
Järfälla kommun. Detta PM är ett tillägg vad gäller förekomst av fåglar i
området, med särskilt fokus på eventuell förekomst av mindre hackspett,
gröngöling och andra rödlistade fågelarter.
Fågelinventeringen utfördes av fågelkunnig ekolog vid 5 tillfällen under tidiga
mornar tidig april till sen maj, 2019. Via syn och hörsel (observationer)
noterades alla förekommande fåglar. Särskilt eftersök av gröngöling och
mindre hackspett gjordes vid hålträd, eller där lämpliga boträd fanns. I
området noterades främst vanligt förekommande fågelarter för de
förekommande naturmiljöerna inom utredningsområdet. Förekomst av mindre
hackspett eller gröngöling kunde inte konstateras i år. Tidigare påträffade
hackmärken tyder dock på att området ingår i ett större födosöksområde. Vid
fortsatt utveckling av området är det därför viktigt att bevara huvuddelen av
de skogspartier (område 1 i nordväst, samt 9–11 i sydost) med goda
livsbetingelser för dessa fåglar. Även i övriga delar av planområdets planerade
grönytor, bland annat utmed Bällstaån, är det värdefullt med hög grad av
naturlighet och variation med buskar och träd för att bevara goda
förutsättningar för fåglar.

Raul Vicente är uppdragsansvarig och kvalitetsgranskare, Ulrika Hamrén har
genomfört fältinventering och skrivit rapport.

Fågelinventeringen har utförts som en anpassad, enklare form av
revirkartering (Naturvårdsverket 2003a, Naturvårdsverket 2003b). Till
skillnad från en revirkartering, som ska bedöma häckning (fortplantning) för
alla fågelarter, inriktats på att konstatera eventuell förekomst av rödlistade
fågelarter som vid tidigare naturvärdesinventering bedömts kunna finnas i
området baserat på naturförutsättningarna. Alla förekommande fågelarter har
dock noterats och finns listade i tabell 2, nedan.

Fältinventeringen genomfördes tidiga mornar den 4e, 15e, 22a april, samt 7e
och 27e maj år 2019. Varje fältbesök pågick cirka 2–3 timmar, då områdets
grönytor besöktes, med fokus på lövsumpskogen och närliggande naturmiljöer
i väster (objekt 1, samt, 3, 4, 12, figur 3) samt partiet med barrblandskog i

öster (objekt 8–11, figur 3). Alla fåglar som syntes, eller hördes via sång,
lock- eller varningsläten noterades per fältbesök. Antal av de olika arterna
noterades, samt om det var hona, hane, eller ett par.

Inventeringsområdet i Veddesta utgörs av ett verksamhetsområde och
naturområde som ligger strax intill Bällstaån. Stora delar av den inventerade
området ägs av Saab och utgörs av hårdgjorda ytor med bland annat en stor
parkering. Naturmarken i inventeringsområdet utgörs av gräsmarker och
mindre skogspartier. Skogspartierna utgörs av barrblandskogar med gamla
träd och lövskogar med medelålders triviallövträd, så som asp, sälg och björk.
Området har tidigare inventerats och klassats enlig SIS-standard för
naturvärdesinventering, vilket presenteras i rapport från 2017
(Ekologigruppen, 2017). Totalt avgränsades 12 naturvärdesobjekt, se figur 3.
Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats.

Ett skogsparti med högt naturvärde (klass 2) identifierades i områdets
nordvästra del, och utgörs av en cirka 50-år gammal lövskogsdunge på fuktig
mark (objekt 1, figur 2). Området kan på sikt utvecklas till en lövsumpskog,
även om den för närvarande påminner mer om en igenväxningsskog. Området
är rikt på död ved av lövträd och är främst bevuxen med olika vide-arter (Salix
sp.), hägg och björk. I objektet fanns vid inventeringen 2017 rikligt med
vedsvampar och spår av hackspettar, vilket gör detta till ett av fokusområdena
för utförd fågelinventering.

Sex objekt har påtagligt naturvärde (klass 3), varav 2 tallskogar (objekt 3 och
7), en grandunge (objekt 8), en blandskog (objekt 9), gräsmark utmed ån
(objekt 2), samt en torr och sandig slänt nära befintliga byggnader (objekt 5).
Ytterligare fem objekt har visst naturvärde (klass 4), bland annat triviala
gräsmarker, igenväxande marker med höga örtväxter och skogsbryn. Även i
dessa miljöer finns förutsättningar för flera fågelarter.

I inventeringsområdet påträffades 17 naturvårdsarter år 2017, från olika
artgrupper, vilka beskrivs i tidigare utförd naturvärdesinventering. Med
naturvårdsarter avses fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter
och signalarter. Naturvårdsarter innefattar även de arter som i
Artskyddsförordningen förtecknats med n, N eller B. Arterna redovisas i
tidigare inventering från 2017.
I inventeringsområdet har tre rödlistade fåglar noterats i
naturvärdesinventeringen 2017; gröngöling (Picus viridis), mindre hackspett
(Dryobates minor) och kungsfågel (Regulus regulus). Samtliga arter är,
liksom alla fåglar, fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen.
Hackmärken från gröngöling och mindre hackspett noterades förekomma i
lövsumpskogen i nordväst (naturvärdesobjekt 1) Båda arterna är även tidigare
noterade från området (Artportalen, 2016).
Lövsumpskogen bedöms utgöra en del av ett större födosöksområde för
hackspettar, men ifall arterna häckar i området kunde inte säkerställas under
denna fördjupade fågelinventering 2019. Inga observationer eller revir-ljud i
form av hackningar eller lockläten kunde upptäckas under de 5 fältbesöken på
platsen.
Vid utveckling av området är det viktigt att huvuddelen av sumpskogen
bevaras, samt tillåts ha kvar sitt naturliga tillstånd med rik tillgång på död ved.
Passager och aktivitetsområden för människor bör kanaliseras till vissa delar,
så att resterande delar av skogen kan lämnas i fred. Dessa mer orörda delar bör
inte städas på döda träd och grenar, annat än om det utgör tydliga
säkerhetsrisker. Nedtagna träd bör då helst lämnas kvar i skogen.
Kungsfågel häckar sannolikt i barrskogsmiljöerna i östra delen, och arten
hördes vid fågelinventeringen sjunga vid ett tillfälle. Arten är rödlistad men är
vanlig i Stockholmsområdet och dess nationella minskning är osäker.
Minskningen beror sannolikt på hårt skogsbruk med kalavverkningar.
Eftersom kungsfågel är så pass vanlig i regionen bedöms eventuella inslag av
bebyggelse i kanten av detta skogsparti inte påverka arten negativt i ett
nationellt perspektiv.
Ovanstående fågelarter i redovisad tabell är fåglar som observerats under
utförda inventeringens fem tillfällen i april och maj. I Artportalen finns
ytterligare fåglar noterade av människor som besökt platsen under andra tider
åren 2018 och 2019. Bland annat finns törnsångare, trädgårdssångare,
stenskvätta, törnskata, gulsparv (VU), stare (VU), buskskvätta (NT), sånglärka
(NT), tofsmes, och svartmes noterade. Det är dock tveksamt till att de
rödlistade fågelarterna förekommer som häckfåglar inom utredningsområdet.
Lockläte av gröngöling noterades i aug 2018. Mindre hackspett finns inte
noterad 2018 och 2019.

