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Så här kan man börja anlägga en faunadepå.
När den är klar bör det vara 5 – 15 stammar.

Sammanfattning
Om den planerade bebyggelsen av ”Sundsviks ängar” genomförs kommer vissa naturvärden
att gå förlorade. I rapporten beskrivs dessa naturvärden översiktligt. Kompensationsåtgärder som faunadepåer, fågelholkar mm föreslås och beskrivs. En karta med lämpliga
områden för kompensationsåtgärder presenteras.

Bakgrund
Med anledning av en planerad bebyggelse av ett område som fått projektnamnet
”Sundsviks ängar” och den detaljplan som Nykvarns kommun arbetar med i området tog
Adoxa Naturvård fram en naturvärdesinventering – NVI under 2019. I NVI:n konstaterades
att flera delområden hyser ”påtagligt naturvärde” – klass 3 på en femgradig skala där klass 1
är ”Högst naturvärde”. Om bebyggelsen av området genomförs enligt planerna kommer
påtagliga naturvärden att gå förlorade. Adoxa Naturvård har fått uppdraget att ta fram en
plan för åtgärder som kan kompensera för de naturvärden som går förlorade. Förslag på
kompensationsåtgärder som rör fågellivet har i väsentliga delar inspirerats av Björn Kylefors
Södertälje Ornitologiska förening samt föreningens ”Remissvar till Detaljplan för Sundsviks
ängar - 2015”. Uppdragsgivare är Boris Hagelin.

Inledning
För att skydda och bevara värdefulla naturområden är det viktigt att försöka skapa tydliga
regler vid planläggning och exploatering. Att på olika sätt kompensera för bebyggda
naturområden är något som har börjat tillämpas de senaste decennierna, både
internationellt och i Sverige. Hur denna kompensation utformas i detalj varierar men några
riktlinjer har börjat utkristalliseras. Kompensationsåtgärderna ska i första hand och så långt
det är möjligt:
•
•
•
•
•

Vara lika de förlorade värdena.
Stå i proportion till de förlorade värdena.
Utföras i närtid.
Utföras i närmiljön.
Vara bestående.

Förlorade naturvärden
Betespräglad blandskog - Delområde 7 enligt NVI:n (Påtagligt naturvärde)
Väsentliga delar av delområde 7 tas i anspråk vid bebyggelse enligt planerna. Gammal tall,
vårtbjörk, hagmarksgranar, hassel och till synes frisk alm (CR) kommer att avverkas. Ju äldre
träden är desto viktigare är de för den biologiska mångfalden. Alltfler organismer (lavar,
mossor, svampar, insekter, fåglar m fl) får möjlighet att etablerar sig på och i träden ju äldre
de blir. Många potentiella boträd går förlorade vid exploateringen av delområde 7.

Det finns död ved i området idag och andelen död ved ökar i ett åldrande skogsbestånd. En
lång rad organismer förlorar sitt substrat (död ved) vid en exploatering av området.
Områdets delvis betespräglade flora och de insekter som utnyttjar blommorna som
näringsresurs försvinner vid bebyggelse av området.

Fåglar vid viltvattnet – Delområde 9 samt viltvattnet (Påtagligt naturvärde)
Fågellivet riskerar att störas 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. Viltvattnet är den
enda sjön i sitt slag i kommunen med omgärdande anslutande strandängar som attraherar
så många fåglar. Det bör beaktas både i den aktuella detaljplanen och i framtiden.
I planområdet ingår endast den östligaste delen av strandängarna men störning från
aktiviteter i bostadsområdet riskerar att drabba även själva viltvattnet samt strandängarna
längre söderut, det vill säga väster om den planerade bebyggelsen.
Skrattmås som häckar i viltvattnet tillhör den svenska fågelvärldens nyckelarter. Förmågan
att högljutt slå larm inför faror utnyttjas av många andra fåglar som söker skydd och häckar
vid skrattmåskolonier. Om skrattmåskolonin störs och försvinner kan det alltså drabba flera
andra fågelarters häckning.

Bäckravin/öppet dike – delområde 4 och 12 enligt NVI:n (Påtagligt naturvärde)
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.
Dikets och ravinens 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.

Rekommenderade kompensationsåtgärder
Faunadepåer – kompenserar för förlust av död ved.
Död ved är en bristvara i alla svenska skogar där det bedrivs produktionsskogsbruk. Många
organismer som är knutna till död ved har därför stora problem idag - svampar, lavar,
mossor och framför allt insekter. Flera av dessa är upptagna på den svenska rödlistan över

hotade arter. Att placera ut 15 – 20 faunadepåer i närområdet är ett effektivt sätt att gynna
biologisk mångfald.
Faunadepåerna kan utformas på många olika sätt men 5 – 15 trädstammar luftigt travade på
varandra kan vara en bra tumregel.
Stammar med markkontakt blir fuktiga och bryts fort ner. Luftigt liggande stammar bryts ner
betydligt långsammare. På sikt är död ved i olika nebrytningsstadier eftersträvansvärt.
Lövträdsstammar bör prioriteras men det går bra att blanda stammar från olika trädarter.
Använd gärna stammar från avverkningar som genomförs inför byggarbetet.
Faunadepåerna bör i första hand placeras i solexponerat läge för att gynna vedlevande
insekter men även skuggade faunadepåer är värdefulla – i synnerhet för mossor och
svampar. Exempel på möjliga placeringar: Skog och skogsbryn i närområdet (se karta bilaga
2 område 2). Men faunadepåerna kan med fördel även placeras helt öppet.
Med tanke på den publika miljön och att barn vistas i området bör trädstammarna i
faunadepåerna placeras så stadigt att olycksrisken minimeras. Alternativt förankras de i
varandra med rep eller genomgående bult så att olyckor förhindras. Dessutom bör
faunadepåerna förses med en kortfattad information till allmänheten. Exempelvis som i
bilaga 2 bild 2 och 3 från Sigtuna kommun.
Glöm inte att tillföra död ved till faunadepåerna vart 5 år så att deras värde för den
biologiska mångfalden består.

Fågelholkar av trä – kompenserar för förlust av hålträd och potentiella hålträd
Gamla träd i grova dimensioner är en bristvara i dagens skogar. Grova aspar och tallar är t ex
spillkråkans favoritträd för sitt årliga bobygge. Spillkråkans hål kommer sedan att utnyttjas
kommande år av något annat djur – ugglor, andra fågelarter, ekorrar, fladdermöss,
bålgetingar och kanske även mård. Att sätta upp fågelholkar kan till någon del kompensera
för bristen på träd med uthackade hål.
25 småfågelholkar i trä bör därför placeras ut i närområdet som kompensation. Att placera
holkarna i brynzoner eller en bit in i skogen fungerar bra.
Storleken på holkarnas ingångshål bör variera för att attrahera olika småfågelarter. 25, 30,
35 och 50 millimeter är lämpliga diametermått. Holkens botten bör ha måtten 110 x 115 för
holkar med mindre ingångshål och 115 x 115 för holkar med de större ingångshålen.
Holkarna bör helst placeras i skugga och med hålet fritt från grenar så att inflygningen blir
fri. Grenar bör däremot finnas i holkens närhet som skydd och för fåglarna att vila på.
Rör det sig människor i området bör holken placeras lite högre upp, ca 3 – 4 meter. I lugnare
lägen kan 1,5 - 2 meter räcka.

Holkar som med lätthet kan rensas utan att plockas ner bör väljas.
Placera holkarna med ca 20 meters avstånd från varandra om de är avsedda för samma
fågelart.
Placera holkarna i skog och skogsbryn i närområdet (se karta bilaga 2 område 2)

Häckningsflottar – kompenserar för störning
För att minska störningsrisken kan tillverkning och utplacering av ett par häckningsflottar
vara en lämplig kompensationsåtgärd. Flottarna bör placeras längre söderut i viltvattnet
långt från vägar och dagens planerade bebyggelse liksom från framtidens tänkta bebyggelse
nordväst om viltvattnet. Minst en av flottarna bör anpassas för skrattmåsens behov.
(se kartan i bilaga 1 område 1).

Kanalisering – kompenserar för störning
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.

Insatser i och intill vattendraget – kompenserar för vattenföroreningar
Insatserna kompenserar i viss mån även för förluster av biologisk mångfald.
Den negativa effekten av ökat dagvattenflöde 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.
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.

Bilagor:
1 Bilder
2 Karta – kompensationsåtgärder
3 Karta NVI med delområden
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Bilaga 1 Bilder

Bild 1 En samling aspstammar med en
emaljerad informationsskylt riktad till
allmänheten.

Bild 2 En liten faunadepå med unga aspstockar som kapats kort. Den gör nytta
men längre stockar av varierande grovlek
är att föredra.

Bild 3 Faunadepå med bland annat alm. Den har lagts upp ungefär som en virkestrave men
borde ha arrangerats luftigare.

