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Inledning 
Ecocom AB har på uppdrag av Nacka kommun utfört en naturvärdesinventering enligt svensk 

standard SS 199000: 2014 med tilläggen naturvärdesklass 4 och detaljerad redovisning av 

artförekomst inom ett tätortsnära område vid Svindersberg i Nacka kommun. 

Naturvärdesinventeringen utförs med detaljeringsgrad detalj, vilket innebär en minsta 

obligatorisk karteringsenhet för ytor om 10 m2 och för linjeformade objekt längden 10 m och 

bredden 0,5 m. I samband med naturvärdesinventeringen har en inventering av 

naturvärdesträd även utförts i området, enligt den metod som använts vid tidigare 

inventering av naturvärdesträd i området, Fasth (2013). 

Inom inventeringsområdet finns planer på att uppföra bebyggelse. Föreliggande utredning 

kommer att utgöra underlag i samband med att detaljplan tas fram för området. 

 

Övergripande områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet är beläget i de östra delarna av Nacka kommun, väster om Finntorp 

och öster om Alphyddan. Området är stadsnära och omges av bebyggelse eller större vägar 

på alla sidor, även om flera grönområden finns i närheten. Norr om inventeringsområdet 

ligger Svindersviken och sydost om området finns Kyrkviken. Inventeringsområdet utgör en 

höjd i landskapet, och betydande delar av inventeringsområdet består av kal hällmark och 

hällmarkstallskog. Sammanlagt omfattar området ca 4,3 ha. 

 

Figur 1. Utsnitt ur topografiska webbkartan där svart ring visar lokaliseringen av inventeringsområdet. 

 

  

Sida 3 av 19



 

 

  

Naturvärdesinventering Svindersberg 2017 Sida 4 av 19 

Metod 
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att inom inventeringsområdet identifiera och 

dokumentera områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald.  

I en NVI på fältnivå genomförs inledningsvis en förstudie, därefter görs en fältinventering. 

I förstudien studeras tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet. 

Kunskap om området inhämtas från relevanta källor och omfattar inventeringsområdet samt 

en yta omfattande 500 meter utanför inventeringsområdet. Potentiella naturvärdesobjekt 

avgränsas genom flygbildstolkning. Det är dock först i fältinventeringen som de slutliga 

bedömningarna rörande naturvärdesobjekten görs. 

Naturvärdesobjekten utgörs av en dominerande naturtyp som kan tilldelas en gemensam 

naturvärdesklass. Naturtyper kan exempelvis vara äng och betesmark, skog och träd, myr, 

djup sjö, vattendrag, havsstrand eller infrastruktur och bebyggd mark. 

Bedömningen av naturvärden görs på två grunder: art och biotop, vilka sedan vägs 

samman för att ge objektet dess klass. 

Bedömning av artvärde görs på två grunder: naturvårdsarter (se faktaruta) och relativ 

artrikedom. Rödlistade arter ska tillmätas större betydelse än övriga naturvårdsarter i 

bedömningen.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar en samlad bedömning av biotopkvalitet samt hur 

sällsynt eller hotad biotopen är. Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller 

en livsmiljö, till exempel förekomst av störningsregimer, strukturer, element eller 

nyckelarter. Biotopens sällsynthet bedöms dels i ett regionalt perspektiv och dels i ett 

nationellt och internationellt perspektiv och är kopplat till biotopens bevarandestatus. De 

biotopvärdesaspekter som ger högst värde används för bedömning enligt matrisen i figur 2.  

Naturvärdesobjekt bedöms vanligtvis enligt en tregradig skala: 1 – högsta naturvärde, 2 – 

högt naturvärde och 3 – påtagligt naturvärde (en fjärde klass, 4 –  visst naturvärde, kan 

användas som ett tillägg, vilket har gjorts i denna inventering) (figur 2).  

  

Fakta: Naturvårdsarter 

Skyddade arter är arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordningen (SFS 

2007:845).  

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet, dessa 

kategoriseras enligt: Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Nära hotad (NT). 

De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.  

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell 

naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv.  

Signalarter är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att det finns 

skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. 

Ansvarsarter är arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 

begränsad del av det totala utbredningsområdet.  

Nyckelarter är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter. 
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Figur 2. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000: 2014.  

 

I samband med denna naturvärdesinventering har också en inventering av 

naturvärdesträd utförts. Fasth (2013) har tidigare utfört en inventering av naturvärdesträd i 

området. Träd som identifierats av Fasth (2013) har inte karterats vid aktuell inventering 

2017, utan endast konstaterats vara kvarstående eller försvunna. Träd som Ecocom bedömt 

motsvarar kraven på naturvärdesträd enligt den metod som använts av Fasth (2013) men 

trots detta ej identifierats av Fasth (2013) har karterats enligt samma metod som Fasth 

(2013) använt. Metoden presenteras i citat nedan. Ur Fasth (2013): 

 

 

”Ribban för att kvalificera sig som naturvärdesträd är hög. Det viktigaste kriteriet är åldern.  För 

tall har en uppskattad ålder av minst 150 år krävts om inte andra egenskaper, håligheter, rik 

förekomst av död ved eller rödlistad art har varit avgörande för urvalet. Alla tallar som bedömts 

vara minst 150 år har dock inte tagits med. Tallar < 30 cm i diameter i brösthöjd har utelämnats. 

För ek har åldersribban varit lika hög. För efterträdare har träd med något lägre ålder tagits med. 

För gran har 100 år använts som gräns. Åldersnivån för andra lövträd har valts till 80 år. 

Håligheter utvecklas med åldern och är ett användbart kriterium för hög ålder. Mulmförekomsten 

i håligheter har uppskattats. Utöver synbar mulm har träddiameter och hålstorlek här varit 

vägledande. För döda träd (torrträd och lågor) och hålträd har ribban lagts vid 30 cm i diameter. 

Samma gräns används av Skogsstyrelsen vid nyckelbiotopsinventering för att anteckna grov död 

ved. Högstubbar < 2 m och lågor < 3 m har inte inventerats. Värdträd för rödlistade arter har 

inventerats, oavsett omfång och ålder.” - Fasth (2013) 
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Tillägg 

Detaljerad redovisning artförekomst 

Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget; detaljerad redovisning av artförekomst. 

Detta innebär att påträffade naturvårdsarter inom inventeringsområdet redovisas med 

avseende på koordinater och mängd.  

 

Naturvärdesklass 4 

Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget; naturvärdesklass 4. Detta innebär att 

naturvärdesobjekt av klass 4 - visst naturvärde, identifieras, avgränsas och rapporteras på 

samma sätt som naturvärdesobjekt av klass 1 - 3. 

 

Resultat 
Förstudie 

Förstudien genomfördes av Björn Palmqvist, Ecocom AB. En analys av tidigare dokumenterad 

information inom inventeringsområdet och med en utökning av inventeringsområdet om 

500 meter utfördes. Faktaunderlag inhämtades från Artportalen, Skogsdataportalen, 

Miljödataportalen, Länsstyrelsernas GIS-tjänster, Trädportalen och Jordbruksverkets databas 

TUVA (tabell 1). 

  
Tabell 1. Faktaunderlag som användes vid förarbetet. Tabellen visar vilka områdesskydd och inventerade objekt 

som ingått i analysen samt om dessa berör inventeringsområdet, samt registrerade arter på Artportalen. 

Data Källa Inom 
inventeringsområdet 

500 m från 
inventeringsområdet 

Biotopskydd, skogliga Skogsdataportalen - - 

Djur- och växtskyddsområden Miljödataportalen - - 

Natura 2000-områden Miljödataportalen - - 

Nationalparker Miljödataportalen - - 

Naturminnen Miljödataportalen - - 

Naturreservat Miljödataportalen - - 

Naturvårdsavtal Skogsdataportalen - - 

Naturvårdsområde Miljödataportalen - - 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen Skogsdataportalen - x 

Nyckelbiotoper bolag Skogsdataportalen - - 

Objekt med naturvärden Skogsdataportalen - x 

Riksintresse för naturvården Länsstyrelsen - - 

Naturvårdsavtal Länsstyrelsen - - 

Trädinventering Trädportalen - - 

Sumpskogar Skogsdataportalen - - 

Våtmarksinventeringen (VMI) Miljödataportalen - - 

Myrskyddsplan Miljödataportalen - - 

Naturvårdsområden Miljödataportalen - - 

Ängs- och betesmarksinventeringen TUVA, Jordbruksverket - - 

Ängs- och hagmarksinventeringen Länsstyrelsen - - 

Registrerade arter Artportalen 1900–2016 x x  
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I tabell 1 framgår att skyddade områden och objekt som identifierats i tidigare 

inventeringar saknas inom inventeringsområdet. Inom utökningen av inventeringsområdets 

gränser med 500 meter, norr om inventeringsområdet, finns tre objekt med naturvärden 

och en nyckelbiotop identifierade av Skogsstyrelsen. Naturvärdesobjekten beskrivs som 

barrskog, ädellövskog och lövskogslund/hagmarksskog. Nyckelbiotopen beskrivs som en 

äldre tallskog med inslag av ek. Här finns rikligt med gamla spärrgreniga grova tallar med 

pansarbark, och senvuxna ekar förekommer tämligen allmänt. Flera fynd av tallticka (NT) har 

gjorts i nyckelbiotopen och ett fynd av ekticka (NT) i ett av naturvärdesobjekten. 

En allmän sökning i rapportsystemet Artportalen visar att det under perioden 1900–2017 

har observerats två arter i inventeringsområdet, samt ett antal olika arter inom 500 meter 

från inventeringsområdet. Fynden inom inventeringsområdet utgörs av ask (EN) och 

oxtungsvamp (NT).  Inom inventeringsområdet har också tre fynd av ekticka (NT) och fem 

fynd av tallticka (NT) gjorts av Fasth (2013). Dessa är dock inte inrapporterade till 

artportalen. Ekticka och oxtungsvamp är båda rödlistade svampar knutna till äldre ek, medan 

tallticka är en rödlistad svamp knuten till äldre tall. 

Inom 500 meter från inventeringsområdet finns ett antal fynd av rödlistade arter 

rapporterade, bland annat flera fynd av ekticka, tallticka och oxtungsvamp, men också av 

ytterligare en rödlistad ticka, blekticka (NT), en resupinat ticka knuten till äldre ek. En mycket 

ovanlig saprofytisk svamp, kryddtofsskivling (NT), har också påträffats på pil inom 500 m från 

inventeringsområdet.  

Flera rödlistade kärlväxter har även påträffats inom 500 meter från inventeringsområdet, 

nämligen skogsalm (CR), grådådra (VU), åkerkål (NT), gatmålla (EN) och paddfot (NT).  

En rödlistad insekt knuten till alm, almsnabbvinge (NT) har påträffats inom 500 meter från 

inventeringsområdet. 

Flera rödlistade fågelarter har också observerats inom 500 meter från 

inventeringsområdet, däribland stare (VU), silltrut (NT), tornseglare (VU), mindre hackspett 

(NT), duvhök (NT), pilgrimsfalk (NT) och havsörn (NT). Rovfågelsobservationerna rör 

förbiflygande individer. 
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Figur 3. Utsnitt ur ortofoto överlagrat med topografiska webbkartan. Inventeringsområdet är markerat med lila 

medan analysområdet inom 500 m från detta visas med röd streckad linje. Artfynd från Artportalen och från Fasth 

(2013) har orange triangel, nyckelbiotoper är markerade med rödbrun färg och objekt med naturvärde är 

markerade med blå färg. 
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Fältinventering  

Fältbesök utfördes den 28 november av Daniel Segerlind och Thomas Karlsson, bägge 

Ecocom AB. 

 

Allmän beskrivning av områdets naturmiljöer 

Området består till största delen av en kuperad berghäll som omges av Värmdöleden i norr, 

bostadsområdet Finntorp i öster, Värmdövägen i söder och ytterligare ett bostadsområde, 

Alphyddan med skola och en bensinstation, i väster. Naturområdet på höjden är rester av en 

slottspark som tillhörde Svindersviks gård. Flera äldre träd, främst av ek, klibbal, ask och tall, i 

området, har sparats då staden med tiden har förtätats. Markskiktet består till stora delar av 

blåbär, ljung och gräs, men det finns även inslag av stensöta och stinknäva. I den norra delen 

av området sluttar marken brant ner mot motortrafikleden i norr. I de övriga branterna finns 

flera tallar med den rödlistade arten tallticka Phellinus pini (NT). Ytterligare norrut korsas 

sluttningen av den gång- och cykelbana som binder ihop Alphyddan och Finntorp, och intill 

gång- och cykelbanan finns enstaka äldre ekar med vida kronor och därtill även storväxta 

klibbalar i en sänka med källdrag.  

Där gång- och cykelbanan leder ner mot Alphyddan åt väster finns rester av den gamla allé 

som ledde in till Svindersviks herrgård. Resterna består i dagsläget av flera storvuxna askar 

Fraxinus excelsior (EN) med en omkrets på över två meter. Askarnas vitalitet är skiftande och 

enstaka döda träd bildar torrakor eller lågor.   

I områdets södra delar finns en sydsluttning med flera äldre ekar där trädkronorna är 

vidväxta. På några av dessa ekar påträffades svampen ekticka Phellinus robustus (NT) och 

vissa ekar har håligheter med mulm som är värdefulla miljöer för flertalet insekter och fåglar. 

De centrala delarna av inventeringsområdet är belägna uppe på höjden av berghällen. 

Miljön består av en äldre hällmarkstallskog med inslag av flera tallar som är över 100 år 

gamla. Spritt i området noterades fynd av svampen tallticka. Ett mindre fuktstråk är beläget 

ett stycke väster från tallskogen. Kring fuktstråket växer yngre träd av ask. På höjden i 

brynzonen till tallskogen finns bestånd av nypon, rönn och oxbär. 

De naturvärdesträd som identifierades av Fasth 2013 har översiktligt gåtts igenom för att 

kontrollera om några förändringar av den tidigare klassningen har skett. Utifrån fältbesöket 

finns inga skäl till att ändra några klassningar av naturvärdesträden. Däremot identifierades 

ytterligare träd som kan klassas enligt metoden som användes 2013. Totalt har fem nya träd 

identifierats, nämligen en ek, en asp och tre tallar. 

 

Naturvärdesobjekt 

Sammanlagt påträffades 3 naturvärdesobjekt i inventeringsområdet, vilka bedömdes ha högt 
naturvärde klass 2, (figur 4, tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt över identifierade naturvärdesobjekt, för lokalisering se figur 4. Bestämning av naturtyp följer SS 

199000:2014 och bestämning av biotoper följer i den grad det är möjligt Naturvårdsverkets vägledning för 

naturtypsindelning enligt Natura2000.    

ID Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde Klass 

1 Skog och träd Ädellövskog med ek, klibbal och 

ask 

Påtagligt Påtagligt 2 

2 Skog och träd Hällmarkstallskog med inslag av 

ek, rönn, nypon och oxbär 

Påtagligt Påtagligt 2 

3 Skog och träd Ädellövskog med ek Påtagligt Påtagligt 2 

 

På nästföljande sidor beskrivs de naturvärdesobjekt som identifierades under inventeringen. 

För varje objekt anges areal, tidigare inventering (om området är redovisat i någon tidigare 

genomförd inventering eller är formellt skyddat), biotopvärde, artvärde, naturvårdsarter 

vilka anges med fet stil (om naturvårdsarter noterats vid tidigare inventeringar men inte i 

föreliggande NVI anges källhänvisning inom parentes) naturvärdesklass, objektsbeskrivning, 

motivering till klassning samt en bild på objektet.  

 

 

Figur 4. Karta med ortofoto i botten, överlagrad av topografiska kartan. Kartan visar de bedömda 

naturvärdesobjekten från NVI:n 2017. Tre objekt med naturvärdesklass 2, högt naturvärde identifierades. 
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1. Skog och träd  

Areal: 0,6 ha 

Tidigare inventering: Fasth (2013) 

Biotopvärde: påtagligt (biotopkvalitet) 

Artvärde: påtagligt (rödlistade arter) 

Naturvårdsarter:  tallticka (NT), ask (EN) 

Naturvärdesklass: 2 

 

Objekt 1 ”Skog och träd” är beläget i de norra delarna av inventeringsområdet, (figur 9). 

Naturtypen utgörs av Nordlig ädellövskog 9020 och karaktäriseras av stora ekar, klibbalar 

och askar, men det finns även inslag av äldre tallar. Området består av en berghäll i öster, 

norr om bostadshusen, där enstaka rododendron, nypon och rönn växer. Fältskiktet består 

av trädgårdsväxter men det finns även inslag av stensöta och stinknäva. Området övergår 

österut från trädgårdsplanteringar till en fuktig sänka med klibbal och ek. Deponier med död 

ved var utlagda i området. En gång- och cykelbana utgör den södra gränsen för 

naturvärdesobjektet. Vidare österut längs gång- och cykelbanan sluttar terrängen brant 

norrut ner mot Värmdöleden, här finns inslag av enstaka äldre tallar och triviallöv. I objektets 

västra del finns gott om stora askar (EN) som är en rest av den gamla allé som ledde ner till 

Svindersviks gård. Askbeståndet består av delvis äldre grövre träd med en uppskattad ålder 

av 150 år tillsammans med yngre askar. Några spår av den gamla allén går inte att utläsa 

vilket innebär att askbeståndet inte går under förordningen om områdesskydd enligt 

miljöbalken som ett generellt biotopskydd. 

 Objektet har påtagligt biotopvärde då rikligt med gamla träd förekommer i objektet. 

Objektet har påtagligt artvärde då en livskraftig förekomst av tallticka (NT) och ask (EN) finns 

i objektet. 

 

Figur 5. Objekt 1 består av många äldre ädellövträd av bland annat ask och ek men även äldre tall och asp. 
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2. Skog och träd  

Areal: 1,6 ha 

Tidigare inventering: Fasth (2013) 

Biotopvärde: påtagligt (biotopkvalitet) 

Artvärde: påtagligt (rödlistade arter) 

Naturvårdsarter: tallticka (NT), ekticka (NT), Ask (EN) 

Naturvärdesklass: 2 

 

Objekt 2 ”Skog och träd” utgörs av tallskog som delvis är belägen på hällmarker på toppen av 

höjden mitt i inventeringsområdet, och delvis i de branta sluttningarna. Många tallar har en 

ålder på över 150 år vilket indikeras av att flera fynd av tallticka påträffades. Det finns gott 

om äldre tallar i området med så kallad pansarbark, som kan komma att utgöra framtida 

substrat för tallticka. Fältskiktet består av ljung, blåbärsris och islandslav. I brynzonen av 

tallskogen finns nypon, oxbär och rönn. I objektets västra delar finns en sänka med stående 

vatten och sphagnumarter, och i sänkans närhet har flera yngre askar etablerat sig.  

Objektet har påtagligt biotopvärde då allmänt till rikligt med gamla tallar förekommer i 

objektet. Objektet har påtagligt artvärde då de rödlistade arterna tallticka (NT) och ekticka  

(NT) bedöms ha livskraftiga förekomster i objektet. 

 

Figur 6. Tallticka (NT) påträffades på flera tallar i objekt 2. 
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3. Skog och träd  

Areal: 0,4 ha 

Tidigare inventering: Fasth (2013) 

Biotopvärde: påtagligt (biotopkvalitet) 

Artvärde: påtagligt (rödlistade arter) 

Naturvårdsarter: ekticka (NT) 

Naturvärdesklass: 2 

 

Objekt 3 ”Skog och träd” är beläget i inventeringsområdets södra del och utgörs av ett äldre 

ekbestånd i en sydsluttning. Ett antal av de grövre ekarna har håligheter och några av dessa 

har dessutom en betydande mulmbildning. Svampen ekticka noterades på två ekar under 

fältbesöket 2017, medan oxtungsvamp inte kunde återfinnas på den lokal arten tidigare 

påträffats enligt artportalen. Oxtungsvampens fruktkroppar är dock ettåriga och det får 

därför anses mycket troligt att svampen finns kvar, trots att inga fruktkroppar påträffades vid 

inventeringstillfället. Fältskiktet är sparsamt med inslag av fyrkantig johannesört och rödsyra.  

Objektet har påtagligt biotopvärde då allmänt till rikligt med gamla ekar förekommer i 

objektet. Objektet har påtagligt artvärde då den rödlistade arten ekticka bedöms ha 

livskraftiga förekomster i objektet, och oxtungsvamp förekommer i objektet. 

 

 

Tillägg 

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tre naturvårdsarter inom kategorin rödlistad, signalart eller skyddad art påträffades vid 

inventeringen. De aktuella arterna utgjordes av tallticka Phellinus pini som finns relativt 

spridd i de centrala delarna av inventeringsområdet i naturvårdsobjekt 2, ekticka Phellinus 

Figur 7. Objekt 3 innefattar flera äldre ekar där vissa har håligheter och vissa har påväxt av den rödlistade 

svampen ekticka. 
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robustus som påträffades på tre ekar i naturvärdesobjekt 3 och ask fraxinus excelsior som 

påträffades både i naturvärdesobjekt 1 och 2, se figur 6 och tabell 3. 

 

Tabell 3. Fynd av naturvårdsarter som gjordes under inventeringen 2017. 18 fynd av tre olika arter som alla tillhör 

rödlistekategorierna nära hotad (NT) och starkt hotad (EN) påträffades vid inventeringen 

 
 

Figur 8. Ekticka är en rödlistad svamp som påträffades både i objekt 2 och 3 under inventeringen 2017. 

 

Naturvärdesträd 

Utöver fynd vid tidigare utförd inventering av naturvärdesträd har Ecocom kunnat 

konstatera ytterligare fem träd som uppfyller kraven för naturvärdesträd. En redogörelse för 

de identifierade träden finns i tabell 4 och figur 9. Samtliga träd som påträffats av Fasth 

(2013) återfanns vid Ecocoms inventering 2017. Områdets naturvärdesträd, både de som 

identifierats av Fasth (2013) och av Ecocom vid denna inventering (2017) presenteras i figur 

10. 
  

Lokal-ID Svenskt namn Vetenskapligt namn Typ av naturvårdsart  

1 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT) 

2 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT) 

3 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT) 

4 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT) 

5 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT) 

6 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT) 

7 Ekticka  Phellinus robustus Rödlistad art (NT) 

8 Ekticka  Phellinus robustus Rödlistad art (NT) 

9 Ekticka  Phellinus robustus Rödlistad art (NT) 

10 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

11 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

12 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

13 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

14 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

15 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

16 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

17 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 

18 Ask Fraxinus excelsior Rödlistad art (EN) 
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Tabell 4.Fynd av naturvärdesträd som påträffades under inventeringen 2017 med de kopplade naturvärdena. 

Utbredningen visas i karta i figur 9 

ID Svenskt namn Vetenskapligt namn Naturvärde 

A Ek  Quercus robur Uppskattad ålder är 150 år med en diameter på 70 cm 

B Asp Populus tremula Uppskattad ålder är 100 år med en diameter på 54 cm 

C Tall Pinus sylvestris Fruktkropp av tallticka 

D Tall Pinus sylvestris Uppskattad ålder är 100 år och fungerar som framtida 

substrat för tallticka 

E Tall Pinus sylvestris Uppskattad ålder är 100 år och fungerar som framtida 

substrat för tallticka 

 

Figur 9. Karta med ortofoto i botten, överlagrad av topografiska kartan. Inventeringsområdet avgränsas med lila 

linje. De identifierade naturvärdesobjekten är markerad med orange polygon och naturvårdsarter med punkter 

och naturvärdesträd med stjärna (se tabell 3 och 4, Lokal-ID för artnamn, naturvärde m.m.).  
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Figur 10. Sammanlagt 50 naturvärdesträd av åtta olika trädarter har påträffats i eller strax utanför 

inventeringsområdet av Fasth (2013) och av Ecocom vid denna inventering (2017). 
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Slutsats 
Genomförd förstudie visar att det i angränsande områden norr om inventeringsområdet vid 

Svindersberg finns naturvärden knutna till de gamla parkmiljöerna vid Svindersviks gård i 

form av en äldre allé och en lövskogslund med ädellövträd. Vidare finns även en 

nyckelbiotop med äldre barrträd vid Ryssviken. Dessa miljöer tillsammans med delar av de 

lövskogsmiljöer som är belägna inom inventeringsområdet på Svindersberg är rester från de 

gamla parkmiljöerna som omslöt Svindersviks gård på 1800- och 1900-talen. 

Den utförda naturvärdesinventeringen visar att det aktuella området Svindersberg hyser 

tre identifierade naturvärdesobjekt av högt naturvärde (klass 2). Inga naturvärdesobjekt av 

de övriga naturvärdesklasserna identifierades. De identifierade naturvärdesobjekten 

utgjordes av objekt 1, ädellövskog med ek, klibbal och ask, objekt 2, en varierad 

hällmarkstallskog med inslag av gammal tall, samt objekt 3, ädellövskog med ek. I objekt 1 

fanns inslag av gamla och grova träd av ek, klibbal, asp, tall och ett stort bestånd av gammal 

ask (EN). I objektet påträffades tallticka (NT). Objekt 2 utgjordes av ett område med inslag av 

senvuxen tall, där sex fynd av den rödlistade arten tallticka (NT) och ett bestånd av yngre ask 

(EN) påträffades tillsammans med ett fynd av arten ekticka (NT). Objekt 3 är beläget i en 

sydsluttning och utgjordes av flera klena men gamla ekar där vissa har både håligheter och 

mulmbildning. Arten ekticka (NT) påträffades. De betydande naturvärdena är kopplade till 

den långa kontinuiteten av ädellövträd och tall på platsen. Tallticka växer oftast på tallar som 

uppnått en ålder på över 150 år. Fler av de tallar som finns uppe på berget är över 100 år 

och utgör därmed viktiga framtidssubstrat för talltickans fortlevnad på platsen.  
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Bilaga 1 Naturvärdesträd 

Tabell 5.Tabellen visar de naturvärdesträd som identifierades under inventeringen 2017 och som inte registrerats i 

den inventering av naturvärdesträd som utfördes i området 2013 av Pro Natura. Alla träden är friska och det 

föreligger inga direkta åtgärdsbehov. De två tallarna, ID D & C, saknar fruktkroppar av tallticka men bedömdes 

vara lämpliga substrat till arten, och därmed tagits med som naturvärdesträd i denna rapportering  

Naturvärdesträd NVI 
ID 

Ålder Omkrets 
cm 

Hålträd Värdeträd 
för RL-
arter 

RL-art Antal 
RL-art 

Vitalitet Åtgärder Övrigt 

Ek A 150 220 Nej Nej   Friskt   

Asp B 100 170 Nej Nej   Friskt   

Tall  E 100 154 Nej Nej Tallticka 
(NT) 

 Friskt   

Tall D 90 134 Nej Nej   Friskt  Framtida 
substrat 
för 
tallticka 

Tall C 100 135 Nej Ja  3 Friskt  Framtida 
substrat 
för 
tallticka 
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