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1 SAMMANFATTNING 

En naturvärdesinventering enligt SIS-standard utfördes i ett område i Rosersberg på uppdrag av 

Sigtuna kommun. Området består av ett mindre skogsområde omgivet av åkermark som till stor del 

upptas av befintliga tomter med villor och gårdsbyggnader. Vid inventeringen hittades inte några större 

naturvärden. Fyra mindre delområden avgränsades då de bedömdes ha visst naturvärde (klass fyra 

enligt SIS-standard) vilket kännetecknar områden som kan vara av lokalt intresse för naturmiljö då det 

där finns vissa arter och/eller strukturer som är mindre vanliga i landskapet. I detta fall handlade det 

mest om medelålders skog med strukturer som liggande död ved och en variation av olika trädarter. 

Ingen rödlistad, fridlyst eller på något annat sätt naturvårdsintressant art hittades vid inventeringen. Ett 

fåtal värdeelement i form av diken, äldre sälgar samt en stenmur noterades. 

2 BAKGRUND 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Sigtuna kommun utfört en naturvärdesinventering av ett område 

omkring Vantarboda i Sigtuna kommun (Figur 1). 

Målet med inventeringen var att inför en ny detaljplan för Vantarboda peka ut områden med 

naturvärden och hitta förekomster av naturvårdsarter samt objekt som omfattas av generellt 

biotopskydd. 

Fältinventeringen gjordes den 26:e oktober 2020 av Samuel Johnson. Denna rapport har skrivits av 

Samuel Johnson och kvalitetsgranskats av Tove von Euler. 

 



 
 

 

Figur 1. Det inventerade områdets avgränsning (röd linje) och geografiska läge. 

3 METOD 

3.1 NATURVÄRDESINVENTERING 

I detta uppdrag har standard från Svenska institutet för standarder (SIS) för naturvärdesinventering 

(SS 199000:2014) använts (se Bilaga 1 för närmare beskrivning). Inventeringen har genomförts på 

detaljnivå medel med tilläggen 4.5.2. naturvärdesklass 4, 4.5.3 generellt biotopskydd, 4.5.4. 

värdeelement samt 4.5.5. Detaljerad redovisning av artförekomst.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i 

landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma vilka 

naturvärden dessa har. Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, ett 

eller flera fältbesök och en systematisk bedömning av naturvärden enligt SIS-standarden. Den 

betydelse inventeringsområdet har för andra värden som rekreation, jakt eller kulturhistoria bedöms 

inte i denna inventering. Inte heller ingår någon fågelinventering, viltinventering eller annan specifik 

artinventering. 

Naturvärdesbedömningen baseras på kartläggning av egenskaper i naturen – strukturer, 

åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för 

mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur, det vill säga 

för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för 

biologisk mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och biotop, se Figur 1. 

Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd. 

Bedömningsgrundernaär inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den 

aktuella biotopen och regionen. 
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Figur 2 Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 
bedömningsgrund biotop leder till en naturvärdesklass. Figur från SIS 199000:2014. 



 
 

 

3.1.1 Naturvärdesklasser 

Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån naturvärde. Ett 

naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, det vill säga graden av naturvärde, bedöms 

enligt en fastställd skala i olika naturvärdesklasser, där klasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 

Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område med denna 

naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område med denna 

naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på regional eller nationell nivå. Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 

nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens 

klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen 

klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 

och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 

urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att 

de inte uppfyller högsta naturvärde. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område av en viss naturtyp 

med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild 

betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 

ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- 

och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens 

objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 

våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 

Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 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 motsvarar inte någon klass i de större 

nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som 

omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 

naturvärdesklass. 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. 
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3.2 NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter för Natura 

2000-habitat, ansvarsarter, och signalarter. Förekomst av en eller flera naturvårdsarter kan indikera att 

ett område har högt naturvärde. Förekomsten av en naturvårdsart kan också i sig indikera en särskild 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid 

naturvärdesbedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter 

tas fram för olika biotoper.  

3.2.1 Rödlistan  

Den svenska rödlistan innehåller en bedömning av olika 

arters risk att dö ut i Sverige.1 De arter som uppfyller 

kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), 

Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad 

(NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De arter 

som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade. 

Kategorin kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så 

bristfällig att de inte kan placeras i någon kategori, men där 

tillgängliga data ändå tyder på att de borde vara rödlistade. 

Rödlistan baseras på internationellt vedertagna kriterier från 

Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). 

3.2.2 Fridlysta arter 

Fridlysta arter är de arter som omfattas av 4-9 §§ artskyddsförordningen och därmed finns angivna i 

bilaga 1 eller 2 till artskyddsförordningen. Beslut om fridlysning av en art i hela landet eller respektive 

län tas av regeringen. För närvarande är ca 300 växt- och djurarter fridlysta i hela landet och ungefär 

50 växt- och djurarter fridlysta i ett eller flera län. 

3.3 GENERELLT BIOTOPSKYDD 

Små mark- och vattenområden i odlingslandskapet innehåller viktiga strukturer och utgör tillflyktsorter, 

spridningskorridorer och livsmiljöer i ett annars homogent landskap. Dessa små biotoper omfattas av 

det generella biotopskyddet (7 kap. 11 § miljöbalken) och utgörs av biotoptyperna åkerholmar, alléer, 

pilevallar, källor, odlingsrösen, stenmurar och småvatten i jordbruksmark. Det generella biotopskyddet 

innebär att det inte är tillåtet att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som kan skada naturmiljön i 

dessa biotoper. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen ge dispens från biotopskyddet. 

3.4 VÄRDEELEMENT 

Värdeelement är mindre objekt som är särskilt viktiga för ett områdes naturvärden, exempelvis äldre 

träd, geologiska formationer eller småvatten. Vid tillägget värdeelement ska sådana objekt eftersökas, 

kartläggas och redovisas så att det är möjligt att se var dessa värdeelement förekommer, oavsett om 

de ligger i ett naturvärdesobjekt eller inte.  

 

 

 
Rödlistans kategorier  

© ArtDatabanken, 2015. 



 
 

4 FÖRSTUDIE 

4.1 GENERELL BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

Undersökningsområdet, som är knappt 44 hektar stort är beläget cirka 800 meter sydväst om 

Rosersbergs pendeltågsstation (Se figur 2). Området består av skog och åkermark och en stor del av 

ytan är tomtmark med bebyggelse i form av villor och gårdsbyggnader. En liten del i det sydöstra 

hörnet av området är en del av ett industriområde.  

En kontroll av 60-70 år gamla flygfoton visar att området är relativt oförändrat under denna tidsperiod 

och att den mesta av bebyggelsen funnits åtminstone så länge. Den största förändringen består av 

viss igenväxning av öppen mark och den skog som finns idag bedöms inte ha ett trädskikt som är 

äldre än 80-90 år.  

 

 

Figur 2. Ortofoto med översikt över inventeringsområdet. 

4.2 REGISTRERADE NATURVÄRDEN 

Inventeringsområdet kontrollerades mot Skogsstyrelsens databas över nyckelbiotoper och andra 

naturvårdsintressanta områden samt (Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Artfynd gjorda inom 

inventeringsområdet eftersöktes i Artportalen (sökning gjord senast 2020-10-16). Framförallt 

eftersöktes rödlistade arter, signalarter, arter som omfattas av Artskyddsförordningen (fridlysta arter) 

och arter som är föremål för Åtgärdsprogram.  

Vid denna kontroll konstaterades att ingen del av inventeringsområdet omfattas av något typ av 

områdesskydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område. Inte heller någon del av området har 

något utpekat naturvärde från kartläggningar som nyckelbiotopsinventeringen, ängs- och 

betesmarksinventeringen eller våtmarksinventeringen. Inga naturvårdsintressanta arter fanns 

rapporterade från området. 
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5 FÄLTINVENTERING 

5.1 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN 

Det inventerade området bestod till stor del av tomtmark med hus, gårdsbyggnader, grusvägar och 

trädgårdar. Privat mark besöktes inte och bedöms heller inte i inventeringen. Mellan tomterna finns 

dock på flera ställen allmänning som består av skog med ett ungt trädskikt. I den centrala och östra 

delen finns även en del öppen åkermark. Två områden i den södra delen var inhägnade för djur, 

troligtvis häst. 

Totalt avgränsades fyra naturvärdesobjekt (Figur 4). Samtliga bedömdes ha naturvärdesklass 4 – visst 

naturvärde. Områdena består av skog med förekomst av äldre träd och död ved samt i ett fall ett 

område som hävdats med betesdjur. Inga naturvårdsarter påträffades vid inventeringen. Övriga 

områden som inventerades bedömdes inte nå upp till klassningen visst naturvärde. Dessa områden 

utgjordes huvudsakligen av åkermark och yngre skog. 

Totalt fem värdeelement noterades. Två av dem var äldre träd, båda sälgar, varav en (T1) påträffades 

i områdets nordöstra del och den andra (T2) i naturvärdesobjekt 3. Intill sälgen T1 fanns även en 

stenmur (B1) som förutom att vara ett värdeelement även omfattas av generellt biotopskydd. Två 

diken noterades som värdeelement (D1 och D2) då de var så pass djupa att de bedömdes vara 

vattenförande delar av året och därmed kan utgöra habitat för en del akvatiska organismer (Figur 4).  

 

 

Figur 4. Avgränsade naturvärdesobjekt, värdeelement och objekt som omfattas av generellt biotopskydd som noterades vid 

naturvärdesinventeringen. Områden närmast byggnader var tomtmark som inte inventerades. 

 

 



 
 

 

5.2 AVGRÄNSADE NATURVÄRDESOBJEKT 

 

Delområde nr 1 – Hästbetad hage med träd 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

Beskrivning: Gles, tidigare (i sen tid, troligen häst) betad skog. Trädskiktet med medelålders 

björk och tall. Stående död ved förekommer sparsamt. Vegetation delvis hävdgynnad med 

blodrot, vitmåra och teveronika. Bryn mot åker i öst. Det glesa trädskiktet och spår av hävd ger 

visst biotopvärde. Inget artvärde. 

Naturvårdsarter: Inga observerade 
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Delområde nr 2 – Skogsbryn och sluttning 

Naturvärdesklass 3 – Visst naturvärde 

Beskrivning:  

Skogsbryn sluttande mot norr. Trädskiktet med mest tall och gran men även asp och sälg. 

Enstaka äldre tallar. Viss förekomst av liggande död ved som mestadels är relativt färsk. 

Topografin samt det relativt stora inslaget av död ved ger visst biotopvärde. Inget artvärde. 

Naturvårdsarter: Inga observerade 



 
 

 

Delområde nr 3 – Blandskog 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

Beskrivning: Relativt ung blandskog med gran, tall och asp. Även en del yngre lönn samt 

spridda äldre sälgar. Ett dike genomkorsar området. Olikåldrighet, inslag av äldre träd och 

trädslagsblandning med flera arter lövträd samt gott om mindre block och en del död ved 

ger visst biotopvärde. Inget artvärde. 

Naturvårdsarter: Inga observerade 
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Delområde nr 4 – Mindre bergbrant 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

Beskrivning: Liten häll med mossbeklädda lodytor mot väst. Skogslönn, sälg och hägg 

skuggar. Topografin med lodyta samt förekomst av stor skogslönn ger visst biotopvärde. 

Inget artvärde. 

Naturvårdsarter: Inga observerade 

 



 
 

5.3 VÄRDELEMENT 

  

 

 

Fig. 5. Överst t.v: Äldre sälg (T1). Överst till höger: dike med död ved (D2). Nedan: solbelyst stenmur 

(B1).
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Tabell 1. Lista över värdeelement och objekt som omfattas av generellt biotopskydd 

 

 

ID Typ Beskrivning Naturvårdsarter 

T1 Träd Äldre sälg vid vägkant med flera stammar 

varav en del döda. Potentiell livsmiljö för 

vedlevande skalbaggar. Även viktig för 

tidigflygande pollinatörer, exempelvis 

humledrottningar. 

Ingen noterad vid 

inventeringen 

T2 Träd Äldre flerstammig sälg i lövdominerad 

blandskog (område 3). Potentiell livsmiljö 

för vedlevande signalarter av skalbaggar. 

Även viktig för tidigflygande pollinatörer, 

exempelvis humledrottningar. 

Ingen noterad vid 

inventeringen 

B1 Stenmur Cirka fem meter lång stenmur mellan väg 

och åker. Solbelyst. Potentiell livsmiljö för 

reptiler. Omfattas av generellt 

biotopskydd. 

Ingen noterad vid 

inventeringen 

D1 Dike Dike som börjar vid åker och fortsätter en 

bit in i skogen. Som djupast cirka en 

halvmeter. Bedöms vara vattenförande 

under blöta perioder och kan då 

eventuellt vara livsmiljö för groddjur och 

ryggradslös fauna. 

Då den östra delen av diket som ansluter 

till åker är grunt och sällan vattenfyllt 

bedöms det inte omfattas av generellt 

biotopskydd.  

Ingen noterad vid 

inventeringen 

D2 Dike Dike i skog. Ett par djupare partier(>1 m) 

finns men oftast grundare. Täcks 

stundtals av död ved och en del stenar 

ligger i diket vilket skapar variation. 

Bedöms vara vattenförande under blöta 

perioder och kan då eventuellt vara 

livsmiljö för groddjur och ryggradslös 

fauna. 

Ingen noterad vid 

inventeringen 

 

 

 

6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Området bedöms sammantaget inte hysa några större naturvärden. Eftersom de öppna ytorna består 

av äldre åkermark är värdefulla strukturer och arter som är typiska för ett öppet kulturlandskap fåtaliga. 

Inventeringen genomfördes sent på året vilket medför att en del värden kan ha missats men då inget 



 
 

område bedömdes som lämpligt för ovanligare arter bedöms detta ändå som osannolikt. Inte heller 

finns värden kopplade till vatten eller våtmarker.  

De naturvärden som finns är istället kopplade till skog och träd. Särskilt nämnvärda är förekomsten av 

äldre sälgar som kan vara viktiga för insektslivet i området. Både för arter som lever av veden och för 

pollinatörer som flyger tidigt om våren, exempelvis humledrottningar. Skogslönnar i området är även 

värda att nämna även om det saknades träd som var tillräckligt grova eller gamla för att förväntas 

kunna vara livsmiljö för ovanliga arter som exempelvis svampar och lavar.  

Om påverkan görs på någon av de utpekade områdena eller värdeelementen bör samråd med 

länsstyrelsen göras enligt 12 kap 6 § MB.  

Värdeelement B1 är en stenmur som omfattas av generellt biotopskydd. Det innebär att påverkan på 

muren kräver dispens från biotopskyddsbestämmelser. 
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med 

fokus på teknik och analys. Vi verkar på våra lokala 

marknader med stöd av global expertis. Som tekniska 

experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till 

ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och 

miljöspecialister liksom professionella projektörer, 

konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara 

lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och 

Miljö & Energi. Med drygt 43 600 medarbetare på 550 kontor 

i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I 

Sverige har vi omkring 4 100 medarbetare på ett 40-tal 

kontor runt om i landet. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


