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Slån är en karaktärsart i Sundsviks ängar. Den bildar
svårgenomträngliga snår i skogsbrynen till glädje
för många fåglar och för småvilt.
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Titelbladets bilder: Delområde 12: Öppet dike. Dikets näringsrika vatten avspeglar sig i den
omgivande, ganska artrika, floran som till stor del är gynnad av höga näringsnivåer – bredkaveldun,
älggräs, grenrör, skogssäv och många fler.

Sammanfattning
En naturvärdesbedömning, NVI, har genomförts i området ”Sundsviks ängar” i Sundsör i
Nykvarns kommun med syfte att klargöra områdets naturvärden inför en planerad
exploatering. ”Påtagligt naturvärde” konstaterades i flera delområden – åkerholmar,
skogsbryn, öppet dike och strandäng. Fågellivet i det angränsande viltvattnet bidrar också till
områdets naturvärde. Den planerade bebyggelsen i området bedöms påverka naturvärdena
negativt. Åtgärder för att minska den negativa påverkan föreslås liksom även
kompensationsåtgärder.

Inledning/Bakgrund
Med anledning av en planerad bebyggelse av ett område som fått projektnamnet ”Sundsviks
ängar” och den detaljplan som Nykvarns kommun arbetar med här har Adoxa Naturvård fått
i uppdrag att ta fram en naturvärdesinventering – NVI. NVI:n ska förstärka kunskapsunderlaget inför den fortsatta beslutsprocessen. Uppdragsgivare är Boris Hagelin.

Metod
Arbetet inleddes med studier av satellitbilder och kartor vilket inkluderar historiska kartor
från förra sekelskiftet och från 1950-talet. Databaser med uppgifter om växt- och djurarter
gicks igenom varefter området besöktes den 8 oktober 2019. Vid fältbesöket noterades,
värderades och koordinatsattes naturvårdsarter, värdeelement och naturvärdesobjekt.
Naturvärdesbedömningen utgår från ”Svensk standard SS 1999 000, 2014” detaljeringsgrad
medel och tillägg ”värdeelement” och ”detaljerad redovisning av artförekomst”.
Bedömningen görs i fem klasser med både arter och biotopernas egenskaper som grund.
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Faktaruta I
Naturvärdesbedömningens klasser:
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
nationell eller internationell nivå. Ej noterat i inventeringsområdet.
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå motsvarande t ex skogsstyrelsens ”nyckelbiotop”. Ej noterat i
inventeringsområdet.
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär skogsstyrelsens ”objekt med
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig fodermark”
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv
betydelse för biologisk mångfald.
5. Lågt naturvärde – Hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark, hårdgjorda ytor
mm.
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd,
stenrösen, död ved mm).
De tre högsta naturvärdesklasserna bör betraktas som skyddsvärda.
Naturvärdesträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald – gamla, grova, träd
med håligheter eller stamskador, träd som är värd åt rödlistade arter och signalarter. Sälg,
asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör en biologisk bristvara i det svenska
skogslandskapet och noteras ibland som naturvärdesträd. Både unga och gamla exemplar av
de hotade trädslagen alm och ask noteras som naturvärdesträd.
De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan
från 2015 eller så är de signalarter enligt skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Arter
som är upptagna på EU:s habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda
arter betraktas också som naturvårdsarter. Några av författaren självvalda naturvårdsarter
kan ibland förekomma med förklarande text. Fridlysta arter eller särskilt sällsynta arter
används selektivt och omnämns bara ibland där det anses befogat.
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Beskrivning
Inventeringsområdet Sundsviks ängar utgörs av många olika biotoper i ett odlingspräglat
svagt kuperat landskap. Åker och öppen gräsmark karakteriserar området. I öst/västlig
riktning ”ringlar” ett djupt och brett öppet dike som närmast Stensättravägen övergår i en
trädklädd bäckravin där vattnet får ett mer naturligt lopp. Två åkerholmar uppvisar
småkuperad betespåverkad mark med blandskog omgärdad av omfattande slånbuskage. I
sydväst dominerar en aspklon trädskiktet. Olikåldrig asp med inslag av gamla träd och lågor i
olika nedbrytningsstadier utmärker det området. Ett skogsbryn med gammal, gran, asp och
tall leder ned till en strandäng vid det anlagda viltvattnet Storkärret. På strandängen rastar
vadare och gäss
Fåglar – uppgifter från Södertälje ornitologiska förening och från Artportalen.
För cirka 15 år sedan dämdes kärrmarken Storkärr upp till en liten sjö – ett viltvatten som
ibland kallas Sundsviks Hills viltvatten. Många fåglar har sedan dess etablerat sig i och intill
vattnet – trana, sångsvan, skrattmås, kricka, rörhöna, skogssnäppa och svarthakedopping till
exempel. Ytterligare många fågelarter utnyttjar området för födosök - fiskgjuse, havsörn,
fisktärna och för rast under vår- och höstflyttningar – vadare som tofsvipa, enkelbeckasin
och grönbena samt gäss som grågås, kanadagås och sädgås.
Inte mindre är 26 rödlistade fågelarter har noterats i och i anslutning till viltvattnet (se bilaga
3). Av dessa är ca 8 - 9 direkt knutna till vattenmiljöer. Övriga som t ex stare, gulsparv och
buskskvätta är det småbrutna odlingslandskapets fåglar eller skogsfåglar som duvhök,
spillkråka och kungsfågel.
Utter (NT) – uppgifter från Artportalen.
En observation av utter har gjorts under 2017 strax
öster om inventeringsområdet vid länsväg 523.
Troligen har spillning eller spårstämplar observerats i
anslutning till en vägbro (gul fyndprick vid pilen).
Övriga två fynd som gjorts under samma år i Nykvarns
kommun antyder att djuren rör sig längs sträckan
Sundsörsviken, Lilla Turingen, Turingen samt längs små
vattendrag söder om Turingen.
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Delområde 1: Blandskog
Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
Litet grandominerat blandskogsparti med sydostvända bryn mot väg och åker. Trädskiktet är
ungt – medelålders och ett stort antal lövträd och buskar i brynen – asp, fågelbär, sälg,
vårtbjörk, slån. I fältskiktets glesa flora märks främst örnbräken, kruståtel och piprör.
Kransmossa förekommer fläckvis i bottenskiktet. Berget går i dagen med en liten häll i
sydväst.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: Bärande träd och buskar (fågelbär, slån, måbär), berghäll.

Delområde 2: Vallåker
Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde
Nyligen slagen vall med bl a timotej, ängssvingel, kvickrot, hundäxing och åkertistel.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: ---

Delområde 3: Öppen gräsmark
Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
Före detta åkermark som övergått till betesmark och i dag ostängslad öppen gräsmark.
Floran är tydligt gödningspåverkad med arter som hundäxing, hundkex, timotej, åkertistel,
kvickrot, röllika, ängsgröe, revsmörblomma och många fler. I buskskiktet märks nyponros
och slån.
•
•

Naturvårdsarter:
Värdeelement: Bärande buskar (nyponros, slån), tämligen artrik gödningsgynnad
kärlväxtflora.

Delområde 4: Bäckravin
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Trädklädd bäckravin på båda sidor om Stensättravägen. Här har en varierad och tät trädoch buskvegetation utvecklats. Gammal, grov klibbal, gammal glasbjörk, lönn, snårig hägg,
olvon, krusbär och svarta vinbär skapar tillsamman med det rinnande vattnet, som meandrar
och bitvis översilar marken, en svårframkomlig miljö med speciellt mikroklimat, svagt
ljusinsläpp och hög luftfuktighet.
•
•

Naturvårdsarter: Ung till synes frisk alm (CR),
Värdeelement: meandrande bäck, översilningsytor, gamla grova (255 cm) klibbalar,
sockelbildning, död ved, bärande träd och buskar (svarta vinbär, krusbär, hägg,
hästkastanj, humle, druvfläder, olvon).

Delområde 5: Bebyggd mark/gårdsmark . Naturvärdesklass 5 - lågt naturvärde
Grusad gårdsplan och väg, ekonomibyggnader. På mindre grönytor märks gödningsgynnade
arter som brännässla, gråbo, baldersbrå m fl.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: --6

Delområde 6: Vallåker
Naturvärdesklass 5 - lågt naturvärde
Marken fungerade som brukad åker under 1900-talets första hälft. På den ekonomiska
kartan från 1950-talet klassificeras den som öppen gräsmark och sannolikt har marken sedan
dess utnyttjats som betesmark mer eller mindre kontinuerligt. Timotej, hundäxing, kvickrot,
hundkex, revsmörblomma och ullig kardborre är vanligt förekommande arter i den tydligt
gödningsgynnade kärlväxtfloran.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: ---

Delområde 7: ”Åkerholmar”
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
En stor och en liten åkerholme med dominerande slånbuskage i periferin. Holmarna är svagt
betespräglade, bitvis småblockiga och bevuxna med olikåldrig blandskog med ett litet
hassellundsinslag på den stora holmen. Här förkommer grova hagmarksgranar med angrepp
av signalarten granbarkgnagare, grov vårtbjörk, relativt grov asp och gamla självgallrande
hasselbuketter där kuddticka, kantöra och signalarten hasselticka tycks trivas. En till synes
frisk alm med stamomkretsen 150 cm noterades här. I fältskiktet är blåbär, piprör, örnbräken
mycket vanliga eller dominerande men mer betesgynnade arter som gökärt, rödven,
fårsvingel, vitmåra och smultron förekommer också frekvent. Signalarten blåsippa syns här
och var. I fältskiktet märks särskilt kransmossa. Den lilla åkerholmen kunde inte besökas i fält
på grund av täta och taggiga slånbuskage.
•
•

Naturvårdsarter: Alm (CR), granbarkgnagare (S), hasselticka (S), blåsippa (S, F)
Värdeelement: Död ved i olika nebrytningsstadier, bärande träd och buskar (fågelbär,
rönn, slån, hassel och nypon), myrstack, block, relativt gamla träd och gamla
hasselbuketter.

Delområde 8: Aspdunge/skogsbryn
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
I inventeringsområdets sydvästra hörn dominerar en aspklon på småkuperad mark. Här
växer i huvudsak ung – medelålders asp. Inslag av äldre träd finns också – många med
aspticka. Andelen död ved är stor. Flera grova lågor varav en, med uthackat bohål, har varit
ett potentiellt häckningsträd för spillkråka. Här finns även sälg och sälglågor. I fältskiktet
märks piprör, blåbär och tämligen rikligt med signalarten blåsippa.
•
•

Naturvårdsarter: Spillkråka (NT), stekelbock (S), blåsippa (S)
Värdeelement: Död ved (torrträd, högstubbar, lågor) i olika nedbrytningsstadier
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Delområde 9: Strandäng
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
I anslutning till det anlagda Storkärrs viltvatten breder öppna gräsbevuxna strandängar ut sig
på före detta åkermark. Delområde 9 utgör den sydöstra delen av de strandängarna.
Kärlväxtfloran är, som så ofta på gammal åkermark, tydligt gödningsgynnad. Kvickrot är en
av de dominerande arterna tillsammans med andra gräs som hundäxing, timotej, ängskavle,
tuvtåtel och ängsgröe. Åkertistel, baldersbrå, veketåg och kärrtistel är också vanligt
förekommande. I strandvegetationen märks bredkaveldun, grenrör, vasstarr, skogssäv och
strandlysing till exempel. Marken tycks varken betas eller slås. I strandängens nordvästra del
ligger ett par bäverfällda asplågor. Inga häckningar har ännu konstaterats på strandängen
men den utnyttjas för födosök och vila under höst och vår av rastande gäss och vadare. Även
det tranpar som brukar häcka i anslutning till viltvattnet syns emellanåt söka föda på
strandängen i delområde 9 – ibland tillsammans med en unge eller två. Det är strandängens
roll för fågellivet som gör bedömningen ”påtagligt naturvärde” rimlig.
•
•

Naturvårdsarter: Trana, rastande gäss och vadare
Värdeelement: Bäverfällda asplågor

Delområde 10: Skogsbryn
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde
Skogsbryn i ostsluttning mot strandängen. Relativt gammal tall och gran växer här
tillsamman med asp varav flera med aspticka och uthackade bohål.
•
•

Naturvårdsarter: Granbarkgnagare (S), blåsippa (S)
Värdeelement: Hålasp, asp med stamskada, relativt gammal gran och tall, bäverfällda
asplågor.

Delområde 11: Brukad åker
Naturvärdesklass 5 - lågt naturvärde
Vid besöket den 8 oktober var åkern skördad (stubbåker).
•

Naturvårdsarter: --• Värdeelement: ---

Delområde 12: Öppet dike
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Grävt öppet dike som avvattnar Storkärr och intilliggande åkermark. Diket är tämligen djupt
och har en ansenlig bredd. Det har bitvis fått behålla en viss meandring. Vattenytans bredd
varierade den 8 oktober 2019 mellan 0,5 och 1,5 meter. De branta sidorna är bevuxna med
en tämligen artrik och i huvudsak gödningsgynnad kärlväxtflora. Några dominerande eller
mycket vanliga arter är grenrör, älggräs, hallon, jordreva, åkertistel, stormåra, strandlysing,
brännässla, vattenskräppa och skogssäv. I vattenfåran märks i synnerhet bredkaveldun. Här
och var längs slänterna växer nyponros. Åtgärder har genomförts för att bromsa vattenflödet
och därmed upprätthålla vattennivån i våtmarken Storkärr.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: Öppet dike, ej helt rakt, tämligen artrik kärlväxtflora.
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Historiska kartor

Ca 1900

Ca 1950

Ca 1980
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De historiska kartorna säger oss
mycket om inventeringsområdet: Det
öppna diket har trots sannolikt upprepade rensningar under åren fått
behålla ett visst meandrande.
”Bäckravinen” har också fått bestå
sedan lång tid tillbaka men
beskogningen där påbörjades någon
gång efter förra sekelskiftet. De glest
beskogade åkerholmarna antyder
betesdrift in på sent 1900-tal.

Diskussion/Slutsatser
Naturvärdesbedömning
Naturvärdet i inventeringsområdet är i stor utsträckning knutet till det varierade landskapet
med en lång rad biotoper representerade - skogsbryn, strandäng, aspskog, betespräglad gles
blandskog och hassellund på åkerholmarna, öppet dike, bäckravin och täta slånbuskage.
Förekomst av relativt gammal gran, tall, asp, klibbal och vårtbjörk samt ett bitvis ganska stort
inslag av död ved samt några naturvårdsarter ger sammantaget bedömningen ”Påtagligt
naturvärde” i delområdena 4, 7, 8, 9, 10 och 12. Områden med ”Påtagligt naturvärde” bör
betraktas som skyddsvärda i ett lokalt perspektiv.
Det går inte heller att bortse från den intilliggande våtmarkens bidrag till områdets
naturvärden. Viltvattnet och de omgivande strandängarna erbjuder spännande miljöer som
inte är vanliga i kommunen. Många fågelarter attraheras av vattnet, strandängarna och den
relativt skyddade miljön. För inventeringsområdet berörs främst strandängen (delområde 9)
där gäss och vadare rastar, vilar och söker föda. Tranparet som brukar häcka i anslutning till
viltvattnet uppehåller sig tidvis här för födosök. Strandängen i delområde 9 är också en
potentiell häckningsplats för gäss och vadare men någon häckning har ännu inte
konstaterats.
Generellt biotopskydd
Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden som
på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för variationen i landskapet.
Det finns två olika former av biotopskyddsområde. Det ena innebär ett generellt skydd för
vissa biotoper. Det andra innebär att skydd för en biotop beslutas i varje enskilt fall.
Den första formen av biotopskyddsområde utgörs av vissa lätt identifierbara små biotoper
som är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall
i jordbrukslandskapet och har minskat starkt till följd av rationaliserad markanvändning. De
kvarvarande biotoperna utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt
påverkat landskap. Följande småbiotoper omfattas av generellt biotopskydd i
inventeringsområdet:
•

Åkerholmar (delområde 7 – endast den mindre holmen omfattas av generellt
biotopskydd)

•

Öppet dike (delområde 12)

Öppna diken utgör viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för många vattenanknutna växt- och
djurarter, men har också stor betydelse som spridningsvägar och ledlinjer i landskapet för
olika djurarter – groddjur, utter och bäver t ex. Spridningsvägar och ledlinjer är särskilt viktigt
i jordbrukslandskapet där åkermarken annars är ett effektivt vandringshinder för många
arter. Dikesrenar kan vara viktiga överlevnadsplatser för slåtter- och betesgynnade växtarter.
Åkerholmar är ofta artrika miljöer och har ofta höga naturvärden i form av brynmiljöer,
hävdgynnad flora och gamla träd. Den mosaik och variation de ger i jordbrukslandskapet har
stor betydelse för växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör
också ett viktigt inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre
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jordbrukslandskapets utseende. Delområde 7 utgörs av två ”åkerholmar”. Den större av
dessa är definitionsmässigt för stor för att vara åkerholme och omfattas därför inte av det
generella biotopskyddet.
Exempel på åtgärder som kan skada dessa småbiotoper är: Schaktning, utfyllnad och
grävning, stentäkt, alltför kraftig röjning av åkerholmar, kulvertering av öppna diken,
deponering av jordmassor, gödsel eller skräp. Vid eventuell exploatering av området då
småbiotoper riskerar att förstöras måste dispens från biotopskyddet begäras hos
Länsstyrelsen.
Naturvårdande insatser
För att höja naturvärdet i området är flera insatser tänkbara. Slåtter och efterbete av
strandängen skulle sannolikt göra delområde ännu mer attraktivt för gäss och vadare. Om
vegetationen närmast vattenstranden slogs och/eller betades så att en ”blå bård” kan bildas
lockas även många andfåglar – årta till exempel.
Återupptaget bete på de öppna gräsmarkerna och åkerholmarna (delområde 7) liksom på
dikesslänterna skulle också stärka områdets naturvärden. I synnerhet om betesdjurens
insatser kompletteras med begränsade röjningsinsatser på åkerholmarna. Längs det öppna
dikets renar och slänter är även slåtter en lämplig skötselåtgärd.
I övrigt: Se kompensationsåtgärder nedan.
Vid en eventuell exploatering - kompensationsåtgärder
Den planerade bebyggelsen av ”Sundsviks ängar” kommer att påverka områdets
naturvärden negativt. Väsentliga delar av delområde 7 tas enligt planerna i anspråk.
Som kompensation för förlorade naturvärden kan olika typer av åtgärder som gynnar
biologisk mångfald genomföras. Lämpligen genomförs åtgärderna i närmiljön.
Att anlägga så kallade faunadepåer kan kompensera för bortfallet av död ved. Faunadepåer
bestående av ett antal trädstammar placeras i mer eller mindre luftiga högar företrädesvis i
solexponerat läge. Vid en eventuell exploatering kan trädstammar från avverkningen
användas. Faunadepåerna som bör vara 5 – 10 stycken placeras på lämpliga platser i
närliggande skogsbryn.
Olika typer av boanordningar, holkar mm kan göra stor nytta för en lång rad organismer.
Mulmholkar som efterliknar de miljöer som uppstår i gamla håliga träd gynnar många
insekter, inte minst skalbaggar. Fladdermusholkar och fågelholkar är också en bra hjälp för
den biologiska mångfalden på platsen. Detsamma gäller anordningar för solitära bin –
”bihotell”.
Fågelliv
Beträffande fågellivet är det stor risk att det störs om den planerade bebyggelsen blir
verklighet. Flera störningskänsliga arter häckar i eller vid viltvattnet eller utnyttjar området
för rast och födosök – trana, sångsvan, skrattmås och en lång rad vadare till exempel. I
inventeringsområdet ingår endast den östligaste delen av strandängarna men störning från
aktiviteter i bostadsområdet riskerar att drabba även strandängarna längre söderut, det vill
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säga väster om den planerade bebyggelsen, utanför inventeringsområdet. Åtgärder kan
vidtas för att minska risken för störning. Södertälje ornitologiska förening uttrycker det så
här i sitt remissvar på ”Detaljplan Sundsviks ängar”
”Etableringsområdets västra delar är planerat så att sjöns östra delar omringas av
närliggande och påträngande bebyggelse och vägar, med Sundsvik Hills i norr, befintliga
Sundsviks Hagar i öster och etableringsområdet i söder, med det senaste klart närmast
strandlinjen och i direkt anslutning till skrattmåskolonin. Det efterfrågas därför att
avståndet mellan strandlinje och tillfartsväg/tomter ökas från de mindre än 100 m som är
föreslaget till betydligt mer än 100 m, och/eller kompletteras detaljplanen med
avskiljande busk- eller trädridåer mot sjön som delvis kan dölja verksamheten som pågår
där bakom från sjön och dess djurliv, på liknande sätt som Sundsvik Hills och Sundsvik Hagar
avskiljs men ändå tillåter en närhet till sjön.”
För att ytterligare minska störningsrisken kan tillverkning och utplacering av ett par
häckningsflottar vara en lämplig kompensationsåtgärd. Åtminstone en av flottarna bör
anpassas för skrattmåsens behov, och placeras i ett mer skyddat läge, längre från planerad
bebyggelse och vägar, mer centralt i viltvattnet.
Att anlägga spänger och observationsplatser kan också vara bra kompensationsåtgärder till
förmån för både fågelliv och människor. Genom att kanalisera besökare till ett eller möjligen
ett par observationsplatser kring viltvattnet ges intresserade möjlighet att studera fågellivet i
viltvattnet samtidigt som störningen minskar i övriga delar av området.
Delområde 12 – Öppet dike
Om den planerade exploateringen genomförs kommer andelen hårdgjorda ytor att öka
avsevärt i området. Därmed kommer mängden dagvatten som belastar det öppna diket och
bäckravinen i delområde 12 respektive 4 att öka. Från byggnader, vägar och P-platser
kommer en avrinning att ske som för med sig olika typer av föroreningar. Följden blir att
diket och bäckravinen samt i förlängningen även de nedströms liggande vattendragen och
sjöarna riskerar att förorenas av dagvattnet.
Den negativa effekten kan minskas genom att vissa åtgärder genomförs i syfte att förlänga
och fördröja vattnets lopp och därmed öka effektiviteten i de naturliga reningsprocesser som
vattendragen bidrar med.
•

•

Det är viktigt att hela dikesslänten är vegetationsklädd och att en så bred
vegetationsklädd dikesren som möjligt lämnas. Förutom reningseffekten bidrar
vegetationen med en örtrik kärlväxtflora till förmån för biologisk mångfald i stort.
Slänter och dikesrenar bör slås årligen och avslagen vegetation bör transporteras
bort.
Den planerade dammen uppströms bäckravinen bör anpassas för att attrahera
groddjur. T ex genom att kantas av naturlig vegetation, ha en varierad form, ett
varierat djup, innehålla undervattensväxter, vara solexponerad och delvis skuggad
samt ha ett stort inslag flacka kanter – gärna med hävdad vegetation. Om
vattenkvaliteten tillåter kan dammen då attrahera groddjur som till exempel
salamandrar.
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•

Att skapa ett meandrande lopp längs dikets raka, östra del, nedströms bäckravinen,
skulle avsevärt förbättra den rening som idag sker i vattendraget. Även här kan en
mindre damm med fördel anläggas.

Dikets roll som spridningsväg och ledlinje för större djur som t ex utter och bäver kommer
att minska på grund av bebyggelse och störande aktiviteter i nära anslutning till diket. För
mindre störningskänsliga djur som t ex groddjur blir den negativa effekten sannolikt mindre.

Utter
Ingen utter har noterats i inventeringsområdet men en observation gjordes 2017 vid väg 523
strax öster om inventeringsområdet. Övriga noteringar av arten i Nykvarns kommun antyder
att uttern rör sig längs sträckan Sundsörsviken, Lilla Turingen, Turingen samt längs små
vattendrag söder om Turingen. Utterns förkärlek att följa stränder och vattendrag när den
rör sig i sitt hemområde på jakt efter en partner eller efter föda gör att det inte är osannolikt
att utter via det öppna diket (delområde 12) och bäckravinen (delområde 4) tillfälligt söker
sig till viltvattnet vid Storkärr.
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*Artförteckning
Nedan redovisas ett urval arter som genom sina miljökrav signalerar höga naturvärden eller
är intressanta på annat sätt i inventeringsområdet Diametern. De här arterna har
tillsammans bidragit till naturvärdesbedömningen.
Kärlväxter
Alm (CR)

Blåsippa (S, F)

Svampar
Hasselticka (S)

Insekter
Stekelbock (S)

Granbarkgnagare (S)

Almen är ett vanligtvis högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i
den nya rödlistan på grund av aggressiva angrepp av en
svampsjukdom, almsjuka, som sprids av skalbaggen,
almsplintborre. Svampen angriper endast lite äldre träd som
vanligtvis hunnit bli ungefär 30 cm i omkrets. En till synes frisk alm
växer i delområde 7. Ett par unga almskott noterades i
bäckravinen – delområde 4.

Välkänd fridlyst vårblomma som dessutom är signalart för
lundartade förhållanden eller örtrika granskogar – ofta på kalk.
Under inventeringen noterades spridda förekomster i delområde
7.

Hasselticka växer på döda hasselstammar och är en bra signalart
för värdefulla lundar. I inventeringsområdet hittades en
fruktkropp på en död stam i en gammal och grovstammig
hasselbukett i delområde 7.

Stekelbocken är sällsynt och lokalt förekommande. Larverna
gnager gångar i lätt vitrötade lövträd av grövre dimensioner,
gärna solexponerat. Den har minskat i antal kontinuerligt i hela
sitt utbredningsområde. Här i inventeringsområdet noterades
spår av arten i en asplåga i delområde 8.

En liten barkborre som angriper de yttre delarna av granbarken
utan att skada innerbark och kambium. Den väljer gamla och
oftast mycket grova granar och vanligtvis de nedersta tre
meterna. Angreppen känns lättast igen på de små millimeterstora
cirkelrunda kläckhålen. Kläckhål av arten noterades på några av
inventeringsområdets äldre granar i delområde 7 och 10.
Sannolikt finns den på fler av inventeringsområdets äldre granar.
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Fåglar
Spillkråka (NT, S, F)

Trana (F)

Spillkråka är vår största hackspett. Den är rödlistad och brukar
fungera som signalart i skogliga sammanhang. Generellt sett trivs
spillkråkan i äldre, variationsrik blandskog med gott om död ved
och gamla träd. Boträdet brukar nästan alltid vara asp (ibland tall)
i den här delen av landet. Spillkråka hördes utanför inventeringsområdet i sydväst och hackmärken noterades i delområde 8.
Tranan är en av våra största fåglar. Boet läggs i kärrvegetation,
helst blött för att undvika att rävar och andra fyrfota rovdjur ska
nå boplatsen. Äggen läggs tidigt på våren och ruvningen pågår
under cirka 30 dygn. Under ruvningstiden är den störningskänslig.
Vid störning lämnar de flesta paren boet på relativt långa
avstånd. Ett par brukar häcka vid Storkärrs viltvatten.

Faktaruta II
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)
S = Signalart enligt skogsstyrelsen. Där det förekommer signalarter är chansen stor att det
finns höga naturvärden och att det finns sällsynta och hotade arter. Ju fler signalarter som
uppträder tillsammans i ett område desto högre naturvärden signalerar de.
F = Fridlyst art. Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att
försvinna eller utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella
åtaganden. Fridlysningen ser lite olika ut i olika län och för olika arter:
•
•

•

För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller
skada de fridlysta växterna.
För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen
av fåglar gäller även deras ägg och bon. I fråga om jakt efter vilt ska istället bestämmelserna i
jaktlagstiftningen tillämpas. Se nedan.
Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras
fortplantningsområden eller viloplatser.
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2 Miljö- och artbilder
3 Rödlistade fågelarter och fågelarter upptagna på EU:s fågeldirektivs förteckning över
skyddsvärda arter (annex 1) noterade i och vid viltvattnet under 2000-talet
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Bilaga 1

Karta över inventeringsområdet - naturvärdesbedömning

Teckenförklaring
Rött – Naturvärdesobjekt med högt naturvärde – klass 2 (förekommer inte här)
delområdesnummer
Orange – Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde – klass 3
Gult – Naturvärdesobjekt med visst naturvärde – klass 4
Blått – Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde – klass 5
Numrerade värdelement och naturvårdsarter
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Värdeelement och naturvårdsarter*
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Grov vårtbjörk med myrstack, toppbruten gran
Gran 200 cm i omkrets, granbarkgnagare (S), blåsippa (S)
Alm(CR) ca 150 cm – till synes frisk, gammal hassel m hasselticka (S)
Flera buketter gammal hassel m kuddticka, blåsippa (S)
Asplåga med platticka
Blåsippa (S), Grov asplåga m ostronmussling, gran ca 208 cm
Bäverfällda asplågor med vedsvampar – borstticka t ex.
Gran ca 200 cm, granbarkgnagare, gammal asp m stamskada, kransmossa
Gammal gran med granbarkgnagare (S)
Gammal asp med aspticka och bohål
Gammal grov asplåga (fd bohål), blåsippa (S)
Grov sälglåga o asplåga med spår av stekelbock (S)
Hagmarksgran med granbarkgnagare (S) (nedskräpat m ensilageplast)
Frisk alm (CR), grov klibbal ca 255 cm, svarta vinbär, meandrande bäck

*Dessa ska inte tolkas som platsen för naturvärdet utan som exempel på argument för
bedömningen av delområdets naturvärde.
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Bilaga 2

Miljö- och artbilder

Delområde 12. Ett grävt hinder i det öppna diket.
Delområde 12. Ytterligare ett litet
”dämme”.
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Delområde 9: Strandängen vid Storkärret erbjuder inte välhävdade gräsmarker och inte heller en blå
bård av vatten innanför vass- eller kaveldunsbältet – egenskaper som skulle göra viltvattnet ännu
mer attraktivt för and- och vadarfåglar.

Delområde 9. Den ohävdade strandängen fotograferad från den stora åkerholmen, delområde 7.
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Delområde 4. Bäckravinen med
översilad mark, grov klibbal,
död ved och snårig hägg.

21

Delområde 7. Några hasselbuketter med inslag av döda stammar. På
ett par av dem växer signalarten hasselticka.

Delområde 7. Här förekommer
många vedsvampar. På bilden syns
en hasselstam med kuddticka.
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Delområde 7. En
gammal och
grov vårtbjörk
med en myrstack
vid basen. I bakgrunden en
toppbruten gran.
Lilla bilden:
Ytterligare några
gamla och grova
vårtbjörkar i
delområde 7
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Delområde 10. Skogsbrynet med gran och tall samt två bäverfällda aspar. De har fallit ut på
strandängen – delområde 9.
Delområde 8. Aspklon med ung – medelålders asp men
inslag finns av äldre asp och tämligen rikligt med
lövträdslågor.
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Bilaga 3

Rödlistade arter och arter från EU:s fågeldirektivs annex 1

Rödlistade arter som observerats i och i anslutning till viltvattnet Storkärr under 2000-talet
Art
Latinskt namn
Rödlistning
Anatl obs
Sädgås
Anser fabalis
NT
1
Årta
Anas querquedula
VU
2
Brunand
Aythya ferina
VU
5
Vaktel
Coturnix coturnix
NT
1
Rördrom
Botaurus stellaris
NT
2
Bivråk
Pernis apivorus
NT
4
Duvhök
Accipiter gentilis
NT
3
Blå kärrhök
Circus cyaneus
NT
1
Havsörn
Haliaeetus albicilla
NT
44
Fjällvråk
Buteo lagopus
NT
5
Brushane
Calidris pugnax
VU
1
Gråtrut
Larus argentatus
VU
2
Silltrut
Larus fuscus
NT
4
Tornseglare
Apus apus
VU
13
Mindre hackspett
Dendrocopos minor
NT
2
Spillkråka
Dryocopus martius
NT
20
Gröngöling
Picus viridis
NT
15
Sånglärka
Alauda arvensis
NT
12
Backsvala
Riparia riparia
NT
5
Hussvala
Delichon urbicum
VU
12
Kungsfågel
Regulus regulus
VU
6
Stare
Sturnus vulgaris
VU
15
Buskskvätta
Saxicola rubetra
NT
1
Ängspiplärka
Anthus pratensis
NT
8
Gulsparv
Emberiza citrinella
VU
15
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
VU
12

Blåmarkerade arter har en tydlig koppling till vattenmiljöer.
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Bilaga 3 fort.
Arter upptagna i EU:s fågeldirektivs annex 1 och som observerats
i och i anslutning till viltvattnet Storkärr under 2000-talet
Vitkindad gås
Branta leucopsis
2
Sångsvan
Cygnus cygnus
152
Storlom
Gavia arctica
2
Svarthakedopping
Podiceps auritus
104
Rördrom
Botaurus stellaris
NT
2
Fiskgjuse
Pandion haliaetus
33
Bivråk
Pernis apivorus
NT
4
Brun kärrhök
Circus aeruginosus
39
Blå kärrhök
Circus cyaneus
NT
1
Havsörn
Haliaeetus albicilla
NT
44
Trana
Grus grus
99
Brushane
Calidris pugnax
VU
1
Grönbena
Tringa glareola
19
Fisktärna
Sterna hirundo
11
Jorduggla
Asio flammeus
1
Spillkråka
Dryocopus martius
NT
20
Stenfalk
Falco columbarius
1
Törnskata
Lanius collurio
15
Trädlärka
Lullula arborea
5

Blåmarkerade arter har en tydlig koppling till vattenmiljöer.
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Adoxa Naturvård
www.adoxanatur.se

Kläckhål av signalarten stekelbock i en asplåga, delområde 8
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