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Sammanfattning
Ekologigruppenhar på uppdragav ÅWL Arkitekter AB genomfört en groddjursinvent
ering och naturvärdesbedömning
av grönområde
n kring kvarteretBjurö, Farstastrand, i
Stockholmsstad. Inventeringarnahar tagitsfram som underlaginför en kommande
detaljplaneläggning
av området.
Naturvärdesinventering
Inom planområdethar ett delområdemed höganaturvärden(klass2) avgränsats
(delområde3, sefigur 4). Delområdetutgörsav en glesblandskogmed inslagav gammaltall. På
flera av tallarnaväxertallticka(närahotad,NT) , en rödlistadart som är knuten till gammal tall. Vid basenav en tall hittadesävengrovticka,en art som av Skogsstyrelsen
är
upptagensom signalartför värdefullaskogsmiljöermed tall. Förutom gammaltall förekommer ek spritt i området.Ekarnaär dock betydligtyngreän tallarnamen kan med
tiden utvecklastill värdefullaträd. Områdetbedömsvaravärdefulltpå grund av förekomstenav gammaltall och förekomstenav naturvårdsartersom talltickaoch grovticka.
De gamlatallarnakan ävenvaraviktiga livsmiljöerför en del vedlevandeinsekter.
Fyrastyckendelområdenbedömsvaraav påtagligtnaturvärde(klass3). Dessautgörsav
trädkläddamiljöer med inslagav äldretall och ek. I två av delområdena(delområde1
och 5) förekommerden rödlistadeartentalltickapå äldretall. I delområde2 växerden
rödlistadeartenskumtickapå en äldreek. Förekomstenav äldreek och tall samtför ekomst av en rödlistadearter gör att områdenabedömsha naturvärdenmotsvarande
påtagligtnaturvärde.
Värdefulla träd
Inom planområdethar flera träd markeratsoch koordinatsatsmed en GPS(figur 4).
Dessaträd har bedömtsvaravärdefullainslagi områdetgenomatt de kan varaviktiga
livsmiljöer för arter knutnatill gamlaträd. Inget av de inmättaträdenfaller underdefinitionen för skyddsvärdaträd (Naturvårdsverket2004)men de bedömskunnavaraav särskild betydelseför biologiskmångfaldi området.
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ESBO och habitatnätverk för groddjur
Planområdetangränsartill ett ESBO-område(Ekologiskt särskiltbetydelsefulltområde)
och berörsi sin sydöstradel av ett habitatnätverkför groddjur.
I och med att planområdetliggerdirekt utanför (ESBO)eller till en mindre del berör
habitatnätverketför groddjurbedömsdessaområdeninte påverkasmärkbartav planområdet.Den sydöstradelenav planområdetsom delvisliggerinom habitatnätverketför
groddjur bedömsinte utgöranågonlämpligmiljö för groddjur.En bit söderom planområdetliggeren sydsluttning som möjligenskullekunnavaraen lämpligövervintringslokal
för groddjur.Vid inventeringarnai områdethittadesingagroddjur inom den sydöstra
delenav planområdet.
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Bakgrund och syfte
Ekologigruppenhar på uppdragav ÅWL Arkitekter AB genomfört en groddjursinvent
ering och naturvärdesbedömning
, inför detaljplaneläggning
vid kvarteretBjurö vid Farsta
strand. Det inventeradeområdetutgörsav grönområde
n kring befintlig bebyggelse
. Läget framgårav figur 1.
Det aktuellaområdetingårtill en mindre del i habitatnätverkför groddjur, dessutom
berörsdet av StockholmsstadsESBO-område(ekologisktsärskiltbetydelsefulltområde,
sefigur 2 och 3). Det har därför varit viktigt att i detaljundersökavilka förutsättningar
planområdetkan tänkasha för habitatnätverk
et och ESBO-området . Inventeringarna
kommeratt användassom underlagvid framtidaplanläggningav områdetför bostadsbyggande.

Figur 1.
Placering (grön rektangel) och avgränsningav planområde/undersökningsområde. I den infällda
bilden visas en detaljerad kartbild över planområdena(röd linje).
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Metod
Groddjursinventering
Groddjursinventeringen
genomfördesunderapril månad2016och begränsad
estill att
letaefter groddjur i lämpligalandmiljöer.
Under april besöktesde landmiljöersom bedömdeskunnavaralämpligalandmiljöeroch
som omfattasav habitatnätverketför groddjur (1/ 4, 12/4, 19/ 4) för att seom groddjur
kundehittas.
NVI
Ekologigruppenhar utfört naturvärdesinventeringen
(NVI) enligt SIS-standard
(SS199000:2014)
nivå medel, vilket innebäratt en yta av 0,1 ha eller mer karterassom
naturvärde.Nivå medelinnebärocksåatt linjeformadeobjekt med en längdpå 50 meter
eller mer och en breddav 0,5 metereller mer karterassom naturvärde
. Naturvärdesi
nventeringenhar utförts inom heladet avgränsade
planområdet(figur 1) och intilliggande
grönområdenför att få en bild av hur naturvärdenahängerihop. Det inventeradeområdet framgår av figur 4. Vid naturinventeringeninventeradesnaturmiljöerpå förekomst
av ekologisktvärdefullabiotoper och strukturer,som till exempelförekomstav opåverkadevåtmarker,gamlaträd, gammalskog,död ved och hålträdsamtskyddsvärdaarter.
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Utifrån detta avgränsades
ett antalområdenmed höganaturvärden.Ett utdragur Art D atabankensdatabasöver rödlistadearter har ocksågjorts (8/ 4 2016).
En inmätningav träd som bedömdesvaravärdaatt ta hänsyntill vid planläggningen
har
ävengjorts.Noggrannheten på dessainmätningarär ca 2 - 5 metervilket betyderatt det
kan finnasbehovav en mer noggranninmätningför de träd som man bedömeratt man
vill spara.Samtligainmättaträd markeradesi fält med en vit/blå/röd snitsel(markerad
naturvård)kring stammen.
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Fältarbetetutfördesvid två tillfällen underförsta halvanav april månad(15/4 ). Vid fältbesökenregistrerades
information om respektiveobjekt och geografiskaavgränsningar
gjordesi läsplatte-applikationen”iGIS” med hjälp av en iPad.
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Allmän beskrivning av området
Natureninom planområdetbestårav mindre grönytor intill befintlig bebyggelse
. I den
nordvästradelenliggeren höjd som dominerasav glestallskog.Ett visst inslagav lövträd förekommerockså,bland annatek. Utmed Ullerudsbacken
s norra del stårett par
grövreekar, i den södradelenliggerett litet lövskogspartiutmed vägen. Mellanhusen
och Magelungsvägenfinns inslagav tall och ek, storadelarutgörsannarsav klippta
gräsytor.
Utmed Nordmarksvägenoch mellanhusenfinns klippta gräsytoroch en del planterade
träd. Utmed Nordmarksvägenfinns ävenstoraparkeringsytor.
Den östradelenav undersökningsområdet
bestårav en blandskogmed blandannattall
och yngreek på en höjd som sträckersig ner mot Magelungen
. Norr däromstårenstaka
lövträd,framför allt ek, i mindre samlingar.
Utmed Magelungen
s strandsträckersig en lövblandskogmed ek. Lövskogenliggeri en
sydsluttningsöderom planområdet.Inslagav äldreträd förekommerspritt i området.

Naturvårdsstatus och förhållande till kommunala
planer
Planområdetberörsav flera av Stockholmsstadsunderlagsom rör naturvårdoch biologisk mångfald.Dessabeskrivsnärmarenedan.

Tidigare bedömningar/inventeringar
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Inga tidigarenaturvärdesinventeringar
finns från det aktuellaområdet.
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Habitatnätverkoch grön infrastruktur
Under senareår har man på nationellnivå inom naturvårdsarbetet
börjat användabegreppet”grön infrastruktur”. Målet med att arbetamed grön infrastrukturär att säkerställaatt olika naturtyperoch strukturerfinns i landskapet,samtatt dessafördelarsig
över Sverigepå ett sådantsättatt den långsiktigaöverlevnadenför arter och naturtyper
är säker.
Att bevaraoch skötaom naturområdensom är ekologiskavärdekärnorär en grundläggandedel av att bevaraStockholms ekologiskainfrastruktur.En annanviktig del är att
bibehållafungerandespridningssamband
mellandessavärdekärnor.I planområdetvid
kvarteretBjurö är två aspektersärskiltviktiga.Det enaär hur planområdetpåverkarden
grönainfrastrukturenkopplad till det grönastråketutmedMagelungen
. Den andraär
hur planområdetpåverkarstadensgrönområdenvad gällerspridningssamband
och därmed ocksåhur den biologiskamångfaldeni Söderortsgrönområdenpåverkas.
Planområdetberörsav ett habitatnätverk för groddjur(figur 3), dessutomomfattas
planområdetav ett ESBO-område(EkologisktSärskiltBetydelsefulltOmråde)(figur 2).
Dessaområdenfinns presenterade
på Stockholmsstadsdataportal
(http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/
).

ESBO i Stockholmsregionen
I stadensekologiskainfrastrukturfinns områdensom har särskiltviktigafunktioner för
växt- och djurlivet och som därmedstarktpåverkarförutsättningarnaför biologisk
mångfaldi staden.Ett sådantområdekan varasärskiltrikt på arter men det kan också
varaett artfattigareområde, varsstrategiskalägei landskapetgör det särskiltviktigt från
ekologisksynpunkt.DessaområdenkallarStockholmsstadför EkologisktSärskilt BetydelsefullaOmråden(ESBO),vilket de ocksåomnämnssom i stadensolika miljöprogram.
ESBO-områdenahar delatsin i tre huvudfunktioner:
1. Ekologisktsärskiltbetydelsefulltkärnområde
2. Ekologisktsärskiltbetydelsefulllivsmiljö för skyddsvärdsarter
3. Ekologiskt särskiltbetydelsefullspridningszon
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Planområdetangränsartill ett störrekärnområdeför ESBO som sträckersig utmedMagelungenoch åt nordvästöver skogsområdena
vid Fagersjö(figur 2). Naturmiljön inom
ESBO-områdetär mosaikartatmen i anslutningt ill planområdetdominerarblandskogar
och strandmiljöer.
En exploateringinom planområdetberör inte direkt det utpekadeESBO-området,de
delarsom är tänktaatt exploaterasliggerutanför det avgränsade
ESBO-området.Den
östradelenav planområdetbestårdelvisav ett grönstråksom sträckersig in i ESBOområdetoch kan sägasutgöraen funktionell del av ESBO-områdetävenom det ligger
utanför avgränsningen
på kartan(figur 2).
I och med att en eventuellexploateringi den östradelenblir relativt begränsadi sin utbredningbedömsdet inte påverkaESBO-områdetsfunktion på ett märkbartsätt.En
exploateringhär medför inte att ESBO-områdetutmed Magelungenbryts av, utan grönstråketutmed strandenbibehålls.
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Figur 2.

Karta över ESBO- området som berör planområdet (röd avgränsning).

Habitatnätverk
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Groddjur
Planområdetberörsav Stockholmsstadshabitatnätverkför groddjur (figur 3). Groddjur
är beroendeav flera olika miljöer för sin livscykeloch det kan räckamed att någonav
dessamiljöer förstörs för att en lokal populationska minskaeller till och med utplånas.
Det är därför viktigt att ha en god kännedomom var i landskapetdessalivsmiljöerfinns
och hur de hängersamman.
Planområdetssydöstradel liggerdelvisinom ett stråki habitatnätverketför groddjur där
spridningbedömssom högsttrolig enligt habitatnätverkskartan.
Vid
naturvärdesinventeringen
konstaterades
det att dessamarkeröver lag är ganskatorra och
magravilket inte är typiskagroddjursmiljöer. Groddjurensrörelsemönsterinom det
aktuellaområdetär sannoliktutmedMagelungen
s strandzondär det finns lämpliga
miljöer för födosökmm. Groddjur som rör sig in mot planområdetkommertill en
återvändsgränd
med storahårdgjordaytor och flera barriäreri form av blandannat
vägar.Den södradelenav grönområdet,precissöderom planområdetsöstradel liggeri
en sydsluttning.Här skulledet möjligenkunnafinnaslämpligaövervintringslokalerför
groddjur.
En exploateringinom planområdetbedömsinte påverkahabitatnätverketför groddjur
då det inte bedömsutgöralämpligagroddjursmiljöer.Sydsluttningenstaxsöderom
planområdetbedömskunnavaraen möjlig övervintringslokal,men den liggerutanför
planområdetoch skainte beröras.
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Figur 3.
Habitatnätverkför groddjur (modellart padda) baserat på data från Stockholms stads open source
data. Ju mörkarefärg desto starkare samband.
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Groddjursmiljöer och förekomst av groddjur
Föryngringslokaler
Inom planområdetfinns ingaföryngringslokalerför groddjur dokumenterade
. Vissa
arter förökar sig troligeni strandmiljöerna vid Magelungenmen dettaberörsinte av
planområdet.

Sommarmiljöerför groddjur
Groddjur hittar man vanligenlängsstränderoch andrafuktiga marker,gärnai fuktiga
områden, skogaroch i mindre vattensamlingar.
Man kan ävenfinna groddjur längre bort
från vatten,runt åkraroch andraodlingsmarker.Inom planområdetbedömsdet inte
finnaslämpligalandmiljöerför groddjursom de nyttjar undersommartid. Däremot bedömsstrandmiljöernautmed Magelungenutgöralämpligafödosökslokaler.

Övervintringsplatser för groddjur
D en östrasluttningensom ligger en bit söderom planområdet(delområde3, figur 4)
och sträckersig ner mot Magelungenkan möjligenhysalämpligaövervintringsmöjlighe
ter för groddjur. Annarsfinns det lite mer högläntterrängmed små block västerom
planområdetsom bedömskunnavara lämpligaövervintringsområden
. Den östradelen
av planområdethar inventeratspå förekomstav groddjurvid någratillfällen underapril
månad. Avsiktenhar varit att kartläggaom groddjur nyttjar platsensom övervintringslokal. Inga groddjur observerades
vid inventeringstillfällena.

Samlad bedömning

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-03-28, Dnr 2016-16239

Setttill habitatnätverketför groddjur bedömsinte planområdetutgöranågotkärnområdeför groddjur.Området liggerrelativt isoleratfrån lämpligagroddjursmiljöer,dock
kan sydsluttningenstraxsöderom den östradelenav planområdetvaraen övervintringslokal. En förtätning av bebyggelse
inom planområdetbedömsinte medföranågonnegativ påverkanpå eventuellagroddjursförekomsteri områdetsnärhet.
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Naturmiljöer på platsen
Områdethar inventeratsoch klassatsenligSIS-standardför naturvärdesinventering
(NVI) . Det huvudsakligasyftet med en NVI är att beskrivaoch värderanaturområden
(objekt)av betydelseför biologiskmångfald.Naturvärdesinventeri
ngenresulterari avgränsningav områdenoch naturvärdesklassning,
samtobjektbeskrivningarav avgränsadeobjekt (bilaga1). I bilaga1 redovisasrespektiveområdesnaturvärdei detaljoch här
finns ocksåbilder på varjeobjekt. Nedanpresenteras
resultate
t av naturvärdesinvent
eringen.
Områdetsnaturvärdenredovisasi figur 4. Ett objekt (delområde)med högt naturvärde
och fyra objekt med påtagligtnaturvärdeavgränsades
. Objekt med högstanaturvärde
finns inte i området.
Följandenaturvärdesklasser
finns (SISstandardSS199000:2014):
•

•

•

•

högstanaturvärde,naturvärdesklass
1. N aturvärdesklass
1 f inns inte i planområdet. I dennaklassbedömsvarjeområdevaraav särskildbetydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå nationelleller globalnivå.
högt naturvärde,naturvärdesklass
2. Stor positiv betydelseför biologiskmångfald. I dennaklassbedömsvarjeområdevaraav särskildbetydelseför att upprätthållabiologiskmångfaldpå regionaleller nationellnivå.
påtagligtnaturvärde,naturvärdesklass
3. Påtagligpositiv betydelseför biologisk
mångfald.I dennaklassbedömsinte varjeobjekt behövavaraav betydelseför
biologiskmångfaldpå varkenregional,nationell,eller globalnivå, men bedöms
varaav särskildbetydelseför att den totalaarealenav dessaområdenskakunna
bibehållas.
visstnaturvärde,naturvärdesklass
4, visspositiv betydelseför biologiskmångfald

Tydligaredefinitionerav hur bedömningenav naturvärdegenomförsfinns i bilaga2.

Objekt med högt naturvärde, klass 2
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Tallskogsmiljöer med höganaturvärdenfinns i objekt 3. Objektet bestårav en gles
blandskogmed inslagav gammaltall. Förutom tall förekommeryngreek spritt i området. Områdetär småkuperatmed inslagav mindre berghällar.Områdetbedömsvara
värdefulltpå grund av förekomstenav gammaltall och förekomstenav naturvårdsarter
som talltickaoch grovticka.De gamlatallarnakan ävenvaraviktigalivsmiljöerför en del
vedlevandeinsekter.

Objekt med påtagliga naturvärden, klass 3
Fyraobjekt bedömsvaraav påtagligtnaturvärde,klass3. Dessautgörsav trädbärande
miljöer med inslagav äldretall och i någrafall ävenäldreek.
Objekt 1 utgörsav en glestträdkläddhöjd i områdetsnordvästradel. Områdetär talldominerat med inslagav ek, granoch björk förekommerockså.I den sydvästradelenav
området,ner mot Ullerudsbacken,stårett par äldreekar,annarsär ekarnainom området
bådeyngreoch klenare.På höjdenfinns någrasenvuxnaekar.På någraav tallarnaväxer
talltickasom är en rödlistadart. De äldretallarnaoch ekarnasamtförekomstenav en
rödlistadart gör att områdetbedömsha naturvärden.
Objekt 2 bestårav ett parti med lövträd.Ek dominerarmen inslagav aspär stort. O mrådetär staddi igenväxningmed ett stort inslagav sly.Påen av ekarnaväxersvampen
skumticka,en rödlistadart som växeri levandelövträd.Förekomstenav äldreek och en
rödlistadart gör att områdetbedömsha naturvärdenmotsvarandepåtagligtnaturvärde.
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Objekt 4 och 5 är smårestmiljöermed inslagav äldreek och gammaltall. Områdenaär
småmen inslagetav äldreträd är förhållandevisstort. I objekt 5 växertalltickapå en av
tallarna.Förekomstenav äldreek och tall samtförekomstav en rödlistadart gör att
områdetbedömsha naturvärdenmotsvarandepåtagligtnaturvärde.
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Skyddad art
En fridlyst eller skyddad art
omfattas av särskild lagstiftning som oftast innebär att
man inte får plocka, fånga,
döda eller på annat sätt
samla in eller skada exemplar
av arten. I mångafall får man
inte heller ta bort eller skada
artens frön, ägg, rom eller
bon. Skyddade arter är Artskyddsförordningenförtecknats med n, N eller B, och är
i flera fall även listade i internationelladirektiv som Artoch habitatdirektiveteller i
Fågeldirektivet.

Figur 4.

Karta med naturvärdeninom planområdetvid kvarteret Bjurö, Farsta strand.

Naturvårdsarter
I områdethar fyra naturvårdsarterpåträffatsi sambandmed naturvärdesinventeringen.
Med naturvårdsarteravsesfridlystaarter,rödlistadearter,typiskaarter,ansvarsar
ter,
signalarter.Naturvårdsarterinnefattarävende arter som i Artskyddsförordningenförtecknatsmed n, N eller B. En majoritetav påträffadevärdearterär knutnatill områden
med långskogskontinuitet.Samtligaförekomsterfinns listadei bilaga1.
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Skyddade arter
Inom områdetförekommeren art, blåsippasom är fridlyst och upptagen i artskyddsförordningen. Blåsippaväxeri någotkalkpåverkade
miljöer vilket är ganskavanligt i Stockholmsregionen.
I och med att blåsippaomfattasav artskyddsförordningen
bör ett samrådmed länsstyrelsenskedär de får ta ställningtill om dispensfrån artskyddsförordningen
behöver
sökas.

Rödlistade arter
Två rödlistadearter noteradesi områdetvid dennainventeringoch redovisasnedan. I
sambandmed dennainventeringhittadesskumticka(närahotad,NT) och tallticka(nära
hotad,NT),
Skumticka (Spongipellis
spumeus
) (NT) växeri stammarav levandelövträd,vanligtvispå
askmen förekommerävenpå en rad andralövträd.I planområdetväxer den på en ek i
objekt 2.
Tallticka (Phellinus
pini) (NT) växeri kärnvedenav levandegamlatallar.Trädenär vanligengamla,över 150 år, men den kan ävenförekommapå yngretallar.När artenföre-

Rödlistan - Rödlistk ategorier
Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken.Rödlistan anger olika arters risk
att dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens
status. Det finns 7 kategorier:
(RE) försvunnen,(CR) akut
hotad, (EN) starkt hotad,
(VU) sårbar, (NT) nära hotad,
(LC) livskraftig,(DD) kunskapsbrist.
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kommeri gammaltallskogmed ett stort inslagav gamlaträd kan den uppträdapå många
träd. I yngretallskogarellerdär det endastförekommerenstakagamlatallar hittar man
oftast talltickanpå någotenstakaträd. Talltickaförekommerganskaallmäntinom Stockholms stadoch förekomsternainom planområdethar sannoliktstarkaekologiskasambandmed tallmiljöer i närområdet
. I planområdetväxteden på ett par tallar i objekt 3
och på en tall varderai objekt 1 och 5.

Övriga intressantanaturvårdsarter
Förutom de rödlistadeoch skyddadearternahittadesgrovticka som är klassadesom
signalarterav Skogsstyrelsen.
Grovticka är en signalartsom växerparasitiskt i stambaser
och rötter av gamlatallar.Arten signalerartallskogsmiljöermed långträdkontinuitet.
Grovtickan växerpå tall i objekt 3.

Värdefulla träd
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Inom planområdethar flera träd markerats och koordinatsatsmed en GPS(figur 4).
Dessaträd har bedömtsvaravärdefullainslagi områdetgenomatt de kan varaviktiga
livsmiljöerför arter knutna till gamlaträd. Inget av de inmätta trädenfaller underdefinitionen för skyddsvärdaträd (Naturvårdsverket2004)men de bedömskunnavaraav särskild betydelseför biologiskmångfaldi området.
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Ekologisk känslighet
Områdetsnaturvärdenär främst knutnatill gamlaträdmiljöer. De gamlaträdmiljöernaär
känsligaför avverkning.Rödlistadearter och signalarter, som talltickaoch grovticka
finns i miljöer som idagär begränsade
i sin storlek. Gamlaträd och ersättningsträd
till
dessamåstefinnaskontinuerligtinom områdenaför att värdenaskakunnafinnaskvar. I
södradelenStockholmsstadfinns ganska gott om gammaltall, varför arter knutnatill
dessa träd har förutsättningaratt levakvar om dessaområdenbevaras.

Förslag till anpassningar
Generaliserarman kan man sägaatt områdenmed lägrenaturvärdeninom områdetkan
” flyttasrunt” eller återska
pasinom området.Värdefullaoch grovaträd som finns inom
områdetkan utgörabasför den nya/tillkommandegrönstruktureni området.Värden
kan kompenseras
för genomatt skapanyanaturmiljöeri den nyastadsstruktureneller i
intilliggandeområden. Förenklat sett kan man sägaatt ett områdes naturvärden beror på
hur längeen miljö har fått bestå.Utifrån dettaresonemanggår det att översättaungefär
hur långtid det tar för ett områdeatt utvecklade olika naturvärdeklasserna
i en naturvärdesbedömning
. De äldreförekomsternaav tall och ek inom planområdetskulleta
minst 150 år att nyskapamedanyngreträd som ändåbedömsvaravärdefullaskulleta ca.
75 - 100 år att återskapa.Dessaär ganskagrovaskattningarmen det ger ändåen fingervisningom vilka t idsrymderdet rör sig om för att ersättade miljöer och värdensom
finns inom områdeti dagsläget.
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Figur 5.

Schematisk beskrivningav hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärdekan hänga ihop.

Bevara område av högt natur värde. Detta gällerframförallt blandskogenmed högt
naturvärde(delområde3, figur 4). Områdethar mångagamlaträd, främst tallar och en
rödlistadart koppladetill miljön. Områdetbör utvecklasmed försiktighetsåatt dess
värdenkan bevarasför framtiden.Det kräveratt det finns en blandning av gamlaoch
ungaträd inom området.Eventuellutvecklinginom områdetskagörasmed stor försiktighet.Husenbör passasin i markermed stor respektför omgivningen.Värdefullaträd
bör sparas
.

Övriga anpassningar som föreslås
§ Nya hus,anslutningsväg
ar och andraytor bör planerassåatt intrångi naturmarksom
skavarakvar i områdetminimerasoch träd kan sparas.Särskildaansträngningar
bör
görasför att skyddaområdetsäldretallar och ekarävenunderbyggtidensåatt de inte
skadasav exempelvismaskinereller tillfälliga etablerings
ytor. O bserveraatt tr ädens
rötter är känsliga för påverkan av schakt,och att rötterna når lika långt ut som trädkronan.Frilagdaröt ter skallinte grävas/slitasav utan bör beskärasoch täckasöver för
att bevarafukten.
§ Nedtagnastörre trädstammarav tall och ek, bör företrädesvissparasi områdetoch
placerasut på platseller i närområdet,i form av såkalladefaunadepåer.
Död ved är en
värdefullresurssom gynnarmångaarter.
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