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Sammanfattning 
Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av Arlandastad 
Projekt AB att genomföra en naturvärdesinventering i området söder om Nybygget, 
söder om Arlanda flygplats (figur 1).  

I det inventerade området har nio naturvärdesobjekt identifierats, var av ett utgörs av ett 
större dike. Två objekt bedöms vara av påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa 
objekt utgörs av skogsmiljöer, en talldominerad barrblandskog med inslag av äldre tall, 
asp och död ved samt en mindre sumpskog bevuxen med tall. Båda dessa objekt bedöms 
ha påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde. 

Sju naturvärdesobjekt bedöms vara av visst naturvärde (naturvärdesklass 3). Samtliga 
naturvärdesobjekt i naturvärdesklass 4 bedöms ha visst biotopvärde och obetydligt 
artvärde. Tre av dessa utgörs av skogsmiljöer där värdena är knutna till förekomsten av 
asp. Ett naturvärdesobjekt utgörs av en våtmark intill det stora diket och bedöms vara av 
värde för groddjur. Två naturvärdesobjekt utgörs av någon typ av öppna gräsmarker 
som bedöms vara av visst värde för bland annat området insektfauna. Ett 
naturvärdesobjekt utgörs av ett större dike i undersökningsområdets västra del. 

I området har tre naturvårdsarter observerats vid denna inventering, granbarkgnagare, 
grovticka och rankstarr. Därutöver finns ett gammalt fynd av korallblylav, denna art 
tycks dock vara utgången från området. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av Arlandastad 
Projekt AB att genomföra en naturvärdesinventering i området söder om Nybygget, 
söder om Arlanda flygplats (figur 1). 

Uppdragets mål är att i kartor och rapport dokumentera områdets naturvärden enligt 
SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (Swedish Standards Institute, 2014). 
Naturvärdesinventeringen har genomförts inom hela planområdet.  

Johan Allmér har varit uppdragsansvarig och genomfört fältinventering, samt skrivit 
rapport.  

 

 Karta som visar inventeringsområdets läge. Rödmarkerat område söder om Arlanda flygplats är en Figur 1.
ungefärlig avgränsning av inventeringsområdet. 

Metodik och avgränsningar 

Metodik 

Förstudie 

Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning med hjälp av ortofoto från Lantmäteriets 
digitala karttjänst. Vid tolkningen avgränsades delområden utifrån strukturer i 
naturmiljön som bedömts vara viktiga för biologisk mångfald. 

Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser: 

§ Artportalen (2018-04-26) 
§ ArtDatabanken (2018-04-26)  

Naturvärdesinventering  
Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se faktaruta) som 
tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. Vid inventeringen av biotopvärden 
kartläggs förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel 
förekomst av gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd med mera. För att kartlägga 
artvärdet inventeras förekomst av rödlistade arter och andra naturvårdsarter. Särskild 
fokus läggs på artgrupperna lavar, mossor och vedsvampar, samt kläckhål efter 
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vedlevande skalbaggar, eftersom dessa artgrupper är möjliga att inventera även tidigt på 
året. Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal områden med naturvärden. En 
mer detaljerad beskrivning av metod framgår av bilaga 2.  
Naturvärdesinventeringen genomfördes på nivå medel med tillägg av naturvärdesobjekt 
av klass 4 har utförts. Nivå medel innebär att minsta karterade enhet är 0,1 hektar, vilket 
medför att det kan finnas skillnader i naturvärden inom varje objekt.  

En naturvärdesinventering av ett större dike har också gjorts. Vid inventeringen av 
biotopvärden i vattendraget registrerades förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper 
och strukturer, som till exempel förekomst av vegetationsklädda bottnar, beskuggande 
träd i kantzonen, tillgång på död ved, sten och forssträckor mm. Naturligheten och 
mänsklig påverkan undersöks i fält. Diket har även inventerats på förekomst av groddjur 
vid tre tillfällen, detta för att kunna göra en väl avvägt bedömning av dess naturvärden.  

För bedömning av naturvärdet för limniska miljöer såsom vattendrag finns vissa 
hållpunkter man behöver beakta. Citat från Teknisk Rapport (ftSIS-TR 199001) enligt 
SIS-standard: Rinnande vatten har nästan alltid betydelse för biologisk mångfald. De 
bidrar på ett påtagligt sätt till landskapets variation och vatten är en förutsättning för all 
biologisk mångfald även på land. Mot denna bakgrund har alla vattendrag normalt minst 
visst naturvärde såvida de inte är fullständigt exploaterade eller förgiftade av utsläpp. Alla 
mer eller mindre naturliga eller ”naturlika” vattendrag som utsatts för liten till måttlig 
mänsklig påverkan har normalt åtminstone påtagligt naturvärde. 

Naturvärdesinventeringen genomfördes under maj 2018 av Johan Allmér på 
Ekologigruppen.  

Avgränsningar 
Det ingår inte i detta uppdrag att utreda geologiska värden. Kartläggning av värden för 
friluftsliv, rekreation samt ekologiska spridningssamband ingår inte heller i detta 
uppdrag.  

Ett av de största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla 
miljöer, är fragmentering (d.v.s. uppsplittring) av naturmiljöer av en viss naturtyp, samt 
påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse. Att utreda 
denna aspekt har inte ingått i detta uppdrag. 

Det ingår heller inte i detta uppdrag att utreda konsekvenser av eventuell exploatering 
eller ge förslag till kompensationsåtgärder. 

Osäkerhet i bedömningen 

NVI 
Eftersom inventeringen genomfördes våren har det inte varit möjligt att eftersöka alla 
naturvårdsarter som är knutna till de naturtyper som förekommer inom 
undersökningsområdet. Artgrupper som det inom planområdet finns vissa 
förutsättningar för men som inte har kunnat inventerats fullt ut är kärlväxter, insekter 
och svampar. Naturvärdesinventeringen bedöms trots detta som säker då tillräckliga 
förekomster av naturvårdsarter för en bedömning av naturvärden påträffades. Dessutom 
har de strukturer som ger förutsättningar för insekter och svampar kunnat bedömas med 
relativt stor säkerhet.  

Svampar har inventerats tidigare i området under vår och höst (av Johan Allmér, 2006 
och 2007, ideellt inventeringsarbete) efter det att området uppmärksammades i den 
kommuntäckande inventeringen Ekologigruppen genomförde mellan 2005 och 2007. 
Vid dessa inventeringar noterades inga naturvårdsarter inom området. 
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Allmän beskrivning av området 
Det inventerade området utgörs till stor del av skogsmark. I den norra delen av 
undersökningsområdet är landskapet öppnare med en gammal gårdsmiljö (Nybygget) 
och öppna fält. Skogsmarken är kraftigt påverkat av skogsbruk och skogsmarken väster 
om Halmsjövägen utgörs helt av ungskog, här är även hällmarkerna avverkade (figur 2).  

 

 Tät ungskog väster om Halmsjövägen. Figur 2.

Öster om Halmsjövägen finns ett större parti med äldre talldominerad barrblandskog 
som delas av en kraftledningsgata i nord – sydlig riktning. Skogen är starkt påverkad av 
skogsbruk genom gallring. 

Fyra markerade höjdryggar går i nord – sydlig riktning genom större delen av området, i 
höjd med gården Nybygget blir dock terrängen flackare. I den västra delen av 
undersökningsområdet går ett större dike som rinner mot området vid Arlanda flygplats. 

Skyddade miljöer inom undersökningsområdet 
I inventeringsområdet finns inga biotopskyddade miljöer. Den äldre skog som finns kvar 
öster om kraftledningsgatan är utpekat som naturvärde av Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 
2018). 
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Resultat 

Naturvärdesobjekt landmiljöer 
Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering (SS 
199000:2014, metodbeskrivning bilaga 1). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att 
avgränsa, beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk 
mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och 
naturvärdesklassning, samt objektbeskrivningar av avgränsade så kallade 
naturvärdesobjekt.  

I bilaga 2 redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och där finns också bilder från 
varje objekt. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen.  

Områdets naturvärden redovisas i figur 3. Totalt har nio naturvärdesobjekt avgränsats, 
två objekt har påtagligt naturvärde (klass 3), sju objekt med visst naturvärde (klass 4).  

Naturvärdesklasser 
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014): 

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.  

Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald  

 

Bedömning av art- och biotopvärde 
Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt 
sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in.  

I bedömningsgrunden för art värde ingår fyra aspekter förekomst av naturvårdsarter (se nedan), 
rödlistade arter, hotade arter och artrikedom. 

Biotop- och artvärdet bedöms var för sig på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, 
påtagligt och högt).  
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 Karta över funna naturvärdesobjekt inom undersökningsområdet. Orangemarkerade områden anger Figur 3.
naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde och gulmarkerade områden anger naturvärdesklass 4, visst naturvärde. 
Röd heldragen linje markerar undersökningsområde. 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1  
I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på nationell eller global nivå. I värdeklassen förekommer främst 
naturtyper som är hotade ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-
naturtyper).  

I undersökningsområdet har inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) identifierats.  
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Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
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. Enstaka 
förväntade biotopkvaliteter saknas dock, eller hade kunnat förekomma i större 
omfattning.  

I undersökningsområdet har inga objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
I denna klass behöver inte varje enskilt objekt vara av betydelse för biologisk mångfald 
på regional, nationell, eller global nivå, men bedöms däremot vara av särskild betydelse 
för att den totala arealen av dessa miljöer ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar 
det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har två objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats, 
naturvärdesobjekt 1 och 2, båda dessa objekt bedöms ha påtagligt biotopvärde och ett 
visst artvärde. I naturvärdesobjekt 1 utgörs biotopvärdena framför allt av förekomst av 
äldre träd och död ved, i naturvärdesobjekt 2 utgörs biotopvärdena framför allt av 
förekomst av senvuxen tall och opåverkad hydrologi. 

Naturvärdesobjekt 1 utgörs av en talldominerad barrblandskog. Objektet är 
småkuperat och bitvis förekommer minde hällmarkspartier med magrare skog. Skogen är 
naturligt föryngrad och beståndsåldern bedöms vara kring 80 – 100 år. Beståndet är 
starkt påverkat av skogsbruk genom gallring där många av de äldsta träden har avverkats, 
inslag av tallar äldre än 120 år förekommer dock sparsamt. Inslaget av vuxen asp 
förekommer spritt varav några döende träd. Asparna växer framför allt i nederkanterna 
av bergbundna delar i området, men enstaka förekommer även på friskare mark. 

 

 Naturvärdesobjekt 1, barrblandskog med påtagligt naturvärde. Objektet utgörs av en äldre Figur 4.
talldominerad barrblandskog. 

Fältskiktet utgörs till större delen av blåbärsristyp, ett par mindre fuktstråk förekommer 
också inom objektet där fältskiktet avviker med större inslag av hydrofil vegetation. Död 
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ved förekommer sparsamt inom området både som stående torrträd som fallna träd, 
framför allt av klenare dimensioner. I objektet hittades gamla fruktkroppar av grovticka 
på ett par tallar inom området, arten är utpekad som signalart av Skogsstyrelsen. 
Granbarkgnagare hittades på några granar inom objektet, arten är utpekad som signalart 
av Skogsstyrelsen. I skogspartiet öster om kraftledningsgatan har det tidigare växt 
korallblylav men denna art kunde inte hittas vid denna inventering trotts att fyndlokalen 
var känd sedan tidigare av inventeraren. 

Naturvärdesobjekt 2 utgörs av en sumpskog som ligger insprängd i naturvärdesobjekt 
1, strax intill kraftledningsgatan. Sumpskogen är huvudsakligen bevuxen med yngre tall 
som är naturligt föryngrad men inslag av ung björk och klibbal förekommer spritt och 
trädskiktet är över lag likåldrigt. Inslag av senvuxna äldre tallar förekommer på några 
ställen, dessa bedöms kunna vara minst 110 - 120 år. Något enstaka torrträd av tall 
förekommer också. I fältskiktet växer pors och skvattram men även en del blåbärsris. 
Rankstarr förekommer på några ställen i utkanten av sumpskogen där det är lite 
fuktigare, arten är utpekad som signalart av Skogsstyrelsen. Sumpskogens hydrologi 
bedöms vara relativt opåverkat vilket gynnar mångfalden i området. 

 

 Naturvärdesobjekt 2, en mindre tallmosse som ligger insprängd i naturvärdesobjekt 1 intill Figur 5.
kraftledningsgatan. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  
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. Ekologigruppen 
tolkar det som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på lokal nivå.  

I inventeringsområdet har sex landobjekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats, 
naturvärdesobjekt 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Samtliga naturvärdesobjekt i naturvärdesklass 4 
bedöms ha visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  

I naturvärdesobjekt 3, 4 och 8 utgörs biotopvärdena av förekomst av äldre asp som 
bedöms kunna utgöra värden för områdets mångfald, dessa värden kan med tiden 
utvecklas när träden blir äldre. Objekten utgörs av skogsmiljöer där objekt 3 består av en 
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brynmiljö med äldre asp, objekt 4 består av en hårt gallrad ungskog med inslag av asp i 
olika åldrar och objekt 8 består av en gallrad barrblandskog med stort inslag av asp. 

Biotopvärdena för naturvärdesobjekt 6 utgörs av en fuktmark med videbuskage och 
unga lövträd som kan vara av värde för groddjur. Fuktmarken ligger i anslutning till det 
stora diket som finns i området västra del. 

I naturvärdesobjekt 5 utgörs biotopvärdena öppen gräsmark på sandig morän. Bitvis 
förekommer utfyllnadsmaterial i objektet och området är starkt påverkat men bedöms 
ändå utgöra ett visst biotopvärde för framför allt områdets insekter. 

I naturvärdesobjekt 7 utgörs biotopvärdena av delvis hävdade kultiverade gräsmarker 
som bedöms bidra till mångfalden i området. Närmast den gamla gården Nybygget finns 
rester av betesmarker men dessa är inte hävdade på ganska länge och inga 
naturvårdsarter kunde hittas här. Övriga gräsmarker har sannolikt nyttjats för vallodling 
och stora delar domineras av timotej, inslaget av hundäxing, engelskt rajgräs och 
rödklöver tycks också vara stort. Även om gräsmarkerna inte hyser några högre 
naturvärden eller förekomster av naturvårdsarter bedöms de utgöra ett viktigt inslag för 
bland annat områdets insekter. 

Naturvärdesobjekt vattenmiljöer 
I undersökningsområdet har inga objekt med högsta naturvärde (klass 1), högt 
naturvärde (klass 2) eller påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats med avseende på 
vattenmiljöer. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Det stora diket som har sin sträckning i nord – sydlig riktning i undersökningsområdets 
västra del bedöms vara av visst naturvärde, naturvärdesobjekt 9 (figur 3). 
Naturvärdesobjektet bedöms ha visst biotopvärde och obetydligt artvärde. Inga 
naturvårdsarter har hittats i diket eller dess direkta närhet. 

Motiveringen till naturvärdesbedömningen är att rinnande vatten nästan alltid har 
betydelse för biologisk mångfald eftersom de bidrar på ett påtagligt sätt till landskapets 
variation och vatten är en förutsättning för all biologisk mångfald även på land. Mot 
denna bakgrund har alla vattendrag normalt minst visst naturvärde såvida de inte är 
fullständigt exploaterade eller förgiftade av utsläpp.  

Den södra delen av diket går utmed ett äldre hygge och är nästan helt beskuggat av 
lövsly och mindre lövträd. Stora delar av diket är mer eller mindre igenväxt med växter, 
framför allt starr och endast mindre vegetationsfria ytor förekommer utmed denna 
sträcka. I den norra delen går diket genom öppen mark och här är de vegetationsfria 
ytorna något större. 

Diket är cirka 1 km långt och har en bredd på mellan 1, 5 till 2,5 meter som är 
vattenförande. Vattendjupet bedöms i snitt vara mellan cirka 0,3 till 0,5 meter. Vattnet 
tycks i det närmaste vara stillastående, på några ställen kan man dock se en viss 
strömning av vattnet. 

Det mindre diket som går i ost – västlig riktning, direkt söder om verksamhetsområdet 
var uttorkat större delen av maj månad och bedöms inte hysa särskilda naturvärden. 
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Förekomster av naturvårdsarter  

 

I området är tre naturvårdsarter påträffade, granbarkgnagare, grovticka och rankstarr, 
dessa är även klassade som signalarter av skogsstyrelsen. 

Granbarkgnagare angriper äldre granar, arten signalerar att det finns gammal gran på 
platsen. I undersökningsområdet finns kläckhål från arten i naturvärdesobjekt 1. 
Grovticka växer parasitiskt i stambaser och rötter av gamla tallar. Arten signalerar 
tallskogsmiljöer med lång trädkontinuitet. Grovtickan växer på en tall i 
naturvärdesobjekt 1. Rankstarr växer i fuktig mark, ofta i blötare partier i sumpskogar 
som alkärr och källskogar. Arten signalerar äldre våtmarksmiljöer med ingen eller endast 
svag hydrologisk påverkan. Arten växte i kanten av naturvärdesobjekt 2. 

Det finns ett gammalt fynd av korallblylav inrapporterat till Artportalen, arten noterades 
även 2006 i samband med Ekologigruppens komuntäckande naturinventering i Sigtuna 
kommun. Arten kunde inte hittas vid denna inventering trotts att lokalen var känd för 
inventeraren, troligen har arten försvunnit från lokalen. 

Förekomst av skyddade arter 
I området har inga arter som omfattas av artskyddsförordningen hittats. Möjligen kan 
blåsippa förekomma inom området, arten är vanlig i regionen men den noterades dock 
inte vid inventeringstillfället. 

  

Naturvårdsart 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt 
förekommande. Genom sin förekomst signalerar 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, typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i 
habitatdirektivet), skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets 
Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. Naturvårdsarter 
innefattar även enligt Artskyddsförordningen skyddade arter  

Naturvårdsarterna delas av Ekologigruppen in i olika indikatorartskategorier med klasserna 
mycket högt, högt, viss och ringa. Arter med mycket högt indikatorvärde är antingen ovanliga 
rödlistade eller hotade arter, eller arter som i sig gör att området är skyddsvärt. Ringa 
indikatorvärde används för arter som är naturvårdsarter pga rödlistning men som är så vanliga 
att de inte indikerar särskilt artrika förhållanden. 
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