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Inledning 
Ecocom AB har på uppdrag av Nynäshamn kommun utfört en naturvärdesinventering på 

fastigheten Nynäshamn 2:23 där kommunen planerar att anlägga snöupplag, båtupplag och 

långtidsparkering samt att utöka antalet körfält vid riksväg 73 och Raffinaderivägen.  
Inför fältarbetet analyserades tidigare artfynd, naturtyper och biotopvärden. 

Naturvärdesinventeringen utfördes enligt svensk standard SS 199000: 2014 med 
detaljeringsgrad medel och med tilläggen; naturvädersklass 4, detaljerad redovisning av 
artförekomst och fördjupad artinventering gällande reptiler, främst hasselsnok och 
fördjupad artinventering av fjärilar och andra pollinatörer. I samband med 
naturvärdesinventeringen utfördes även en kartering av bevarandevärda träd. 
 

Övergripande områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet har en storlek på 5,7 ha och är beläget nära kusten i norra Nynäshamn i 

anslutning till raffinaderiet (Figur 1). Området är trädbeväxt och utgörs till viss del av gammal 

hagmark och har sannolikt trädkontinuitet. En grusad gång- och cykelväg genomkorsar 

området och i anslutning till denna, i områdets västra del, finns en öppen yta samt 

igenväxningsmark med högväxt buskig växtlighet. Områdets östra och södra delar utgörs av 

hällar och skog. Områdets har god skoglig konnektivitet norrut medan det i söder angränsar 

till tätbebyggt område med bland annat parkeringar och industri.  

 

 
 

Metod 
En naturvärdesinventering enligt svensk standard inleds med en förstudie där tidigare 
insamlad information om naturvärden i området sammanställs för att identifiera ytor med 
höga naturvärden. Förstudien inkluderar även en buffertzon på 500 m för att få kunskap om 
intilliggande markers naturvärden, konnektivitet och spridningssamband. Största delen av 
underlaget hämtades ifrån geodata.se, Artportalen och Trädportalen. För fullständig 
källhänvisning se tabell 1.  

Figur 1. Svart ring visar lokaliseringen av inventeringsområdet.  
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I denna förstudie har även identifiering av lämpliga reptilhabitat utförts för att sedan 
kunna undersökas i fält. Förstudien med avseende på reptilhabitat utfördes inom en buffert 
på 1 km från inventeringsområdet. 

Denna naturvärdesinventering har genomförts enligt svensk standard för 

naturvärdesinventering, SS 199 000:2014, med detaljeringsgrad medel vilket innebär att 

minsta obligatoriska karteringsenhet har en yta av 0,1 ha, en längd av minst 50 m långt eller 

en bredd på 0,5 m. Ytor och arter som är av positiv betydelse för den biologiska mångfalden 

identifieras, noteras och karteras i fält.  

Varje identifierad yta ges två värden: artvärde och biotopvärde. Artvärdet bedöms utifrån 

förekomst av artrikedom och naturvårdsarter. Biotopvärdet bedöms utifrån biotopens 

kvalitet, sällsynthet och hot. Biotopens kvalitet avgörs ofta av de strukturer som finns på 

platsen. Artvärdet vägs samman och ger en naturvärdesklass enligt en skala: 1 – högsta 

naturvärde, 2 – högt naturvärde och 3 – påtagligt naturvärde, ibland används även 

naturvärdesklassen 4 – visst naturvärde.  
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                                              Bedömningsgrund biotop 

  

  Figur 2. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000: 2014.  

 

Tillägg 

Vissa tillägg kan göras enligt standarden. I denna naturvärdesinventering har nedan stående 
tillägg valts. 
 

• Naturvädersklass 4. Tillägget naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt 

med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde – ska identifieras och avgränsas.  

• Detaljerad redovisning av artförekomst. Tillägget detaljerad redovisning av 

artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska redovisas på karta eller 

med koordinater. Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje 

påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet.  
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• Fördjupad artinventering gällande reptiler, främst hasselsnok. Redovisas i bilaga. 

• Fördjupad artinventering gällande fjärilar och andra pollinatörer. Redovisas i bilaga. 

Gällande fördjupad artinventering så redovisas dessa resultat i två separata 

rapporter som infogas som bilagor i denna rapport. 

 

Inventeringen ska även redovisa: 

 

• Bevarandevärda träd  
 

Naturvårdsarter 

De arter som räknas som naturvårdsarter är: 
 

• 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 vissa 
naturtyper enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Typiska arter är bara naturvårdsart i 
de aktuella naturtyperna. 

• Signalarter är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att det 
finns skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. Signalarter har 
utpekats av t ex Skogsstyrelsen och TUVA. 

• Ansvarsarter är arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 
begränsad del av det totala utbredningsområdet. Ansvarsarter kan utpekas av 
kommuner och länsstyrelser. 

• Nyckelarter är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter. 
 
 

Tidigare kända naturvärden 
Inom buffertzonen på 500 meter har två rödlistade arter observerats (Figur 3). Myrspov (VU) 
har observerats en gång under 2017 men dock endast noterats som förbiflygande. 
Hasselsnok (VU) har observerats två gånger (2007 & 2017) med hög noggrannhet (50 m). 
Inom ett utökat sökområde på 1 km har ytterligare två fynd gjorts av hasselsnok (2007 & 
2014) med god noggrannhet (5 & 100 m). Hasselsnok låter sig inte ofta observeras och dessa 
fynd är starka indikationer på att området är viktigt för arten och den finns i området. 
Hasselsnoken föredrar lövskogsbryn, ljung, hagmarker samt hälltallskog, arten hotas delvis av 
igenväxning av öppna och halvöppna gräsmarker. Baserat på detta har ett landskapsobjekt 
avgränsats i området som inkluderar en observationspunkt för arten samt de 
sammanhängande ytorna av hällmarkstallskog och de tidigare hagmarkerna. 

Hela området ligger inom Stockholms läns kustområde och skärgård, vilket omfattas av 
miljöbalkens 4 kap 2§ där vikt läggs vid att turism och friluftsliv bör beaktas vid exploatering.  

På ortofoto från 60- och 70-talet är området till stor del öppet med mindre dungar av 
träd.  

Nedan i tabell 1 redovisas de underlag som undersökts samt om fynd finns inom antingen 
inventeringsområdet eller inom den 500 m vida bufferten. 
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Filnamn Ansvarig organisation 
Inom 
Inventeringsområde 

Inom buffertområde 

Avverkat Sverige Skogsstyrelsen     

Avverkningsanmält Sverige Skogsstyrelsen     

Biotopskyddsområden Skogsstyrelsen     

Biotopskyddsområden Naturvårdsverket     

Djur växtskyddsområden Naturvårdsverket     

Friluftsliv Länsstyrelserna X X 

Jordartskarta Sverige SGU     

Kulturmiljövård Riksantikvarieämbetet     

Kulturreservat Naturvårdsverket     

Limniska ekoregioner 
Havs- och 
vattenmyndigheten 

    

Lämningar Riksantikvarieämbetet   X 

Nationalpark Naturvårdsverket     

Nationalstadspark Länsstyrelserna     

Natura 2000 Naturvårdsverket     

Naturminne Naturvårdsverket     

Naturreservat Naturvårdsverket     

Naturvård Naturvårdsverket     

Naturvårdsart Artportalen  X 

Naturvårdsavtal Naturvårdsverket     

Naturvårdsområden Naturvårdsverket     

Nyckelbiotoper 

Skogsstyrelsen 
(Fältinventering av 
nyckelbiotoper på Bergvik, 
Holmen, ASSI och Sveaskogs 
marker.) 

    

Nyckelbiotoper  Skogsstyrelsen     

Objekt med naturvärden Skogsstyrelsen     

Obrutet fjäll Länsstyrelserna     

Obruten kust Länsstyrelserna     

RAMSAR Naturvårdsverket     

Rörligt friluftsliv Länsstyrelserna     

Skyddade vattendrag Länsstyrelserna     

Sumpskog Skogsstyrelsen     

Vattenförekomster SMHI     

Vattenskyddsområden Naturvårdsverket     

Våtmarksinventeringen Naturvårdsverket     

Ängs och 
betesmarksinventeringen 

Jordbruksverket     

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

objekt som ingått i analysen samt om dessa berör inventeringsområdet, samt naturvårdsarter från 

Artportalen. 
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Resultat 
Ytan väster om vägen som går genom området i nordsydlig riktning består till viss den av 
gammal hagmark med inslag av jätteekar och tallar med pansarbark, även efterträdare till 
dessa ekar och tallar finns (fig. 4). Visst inslag av blommande och bärande buskar och träd i 
form av vildapel, körsbär och nyponros. Vissa ytor utgörs av ruderatmark med naturvärde i 
form av blottor och insektsintressanta växter. 

Området öster om vägen är väldigt rikt på sälg och har även en stor mängd ek. Delar av 
området är torrt och näringsfattigt och består av senvuxna klena individer av ek och asp. All 
mark i området är uppbökad av vildsvin och i markskiktet påträffades därför mycket få arter. 

Områdets norra kant består av en brant med hällar bevuxen med ek i olika åldrar samt 
yngre asp. 

 

Figur 3. I förstudien funna naturvärden, den yta som identifierades som ett preliminärt naturvärdesobjekt och 

landskapsobjekt med avseende på hasselsnokshabitat i förstudien.  
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Figur 4. Naturvärdesträd och särskilt skyddsvärda träd samt ett område med äldre hassel påträffades vid 

fältinventeringen. 

Figur 5. Område med äldre hassel i inventeringsområdets norra del. 
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Naturvärdesobjekt 

I fältstudien har 17 naturvärdesobjekt kunnat avgränsas (fig. 6). Karaktärerna för dessa 
sträcker sig ifrån öppna hassellundar till hällmarkstallskog. Fynden redovisas nedan med 
areal, uppskattat biotop- och artvärde, naturvärdesklass samt allmän beskrivning av 
objektet. 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

Figur 6. Översiktskarta för funna naturvärdesobjekt i fältstudien. 
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1. Täkt och upplag: Ruderatmark 

Areal: 0,2 ha 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: sälg (nyckelart) 

Naturvärdesklass: 3 

 
Naturvärdesobjekt 1 utgörs av en skyddad och solbelyst ruderatmark i inventeringsområdets 
västra del (fig. 7, 8). Marken är delvis täckt av gräs och örter med inslag av nektarväxter som 
käringtand, baldersbrå, blåeld, alsikeklöver, vitklöver och rölleka men även sälg. Blottor av 
både sand, jord och grus förekommer. Dessa blottor utgör bosubstrat för insekter och i 
kombination med nektarproducerande växter utgör naturvärdesobjektet därför ett 
värdefullt habitat för insekter. Under inventeringen påträffades puktörneblåvinge, tistelfjäril, 
kamgräsfjäril, hushumla, grönsnabbvinge, humlebagge, citronfjäril och rapsfjäril.  

Vresros förekommer i naturvärdesobjektet. Detta påverkar inte biotopvärdet idag men 
utgör ett hot då arten är invasiv och kan ta över i denna typ av miljöer. 

Påtagligt biotopvärde motiveras av att objektet utgör en god insektsmiljö på grund av sitt 
skyddade varma läge med buskage och brynzoner samt nektarproducerande växter. Ett visst 
artvärde motiveras av nyckelarten sälg. 
 
 

 
 

Figur 7. Naturvärdesobjekt 1. 
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Figur 8. Grusig ruderatmark i naturvärdesobjekt 1. 
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2. Täkt och upplag: Ruderatmark 

Areal: 0,02 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 
 
Naturvärdesobjekt 2 utgörs av en ruderatmark ligger i inventeringsområdets västra del (fig. 
9). Objektet har rikligt med grusblottor tillsammans med rösen av sten och betong vilket ger 
goda förhållanden för insekter och kräldjur. Rikligt med sälg, renfana, backtrav, smultron och 
johannesört ger goda pollenkällor.  

Grusblottorna tillsammans med rösen ger objektet ett visst biotopvärde. Obetydligt 
artvärde motiveras av att inga naturvårdsarter påträffats. 
  

Figur 9. Naturvärdesobjekt 2. 
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3. Skog och träd: Hasselbacke 

Areal: 0,02 ha 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: gammal ek (nyckelart) 

Naturvärdesklass: 3 

 
Naturvärdesobjekt 3 utgörs av en hasselbacke med inslag av mycket gammal tall och ek och 
är beläget i inventeringsområdets västra del (fig. 10). Objektet består av rester av en 
hasselbacke med äldre tall och efterträdarekar (fig. 11). Hasselbeståndet har inslag av 
hasselrunnor1 och således en hög ålder samt innebär lång kontinuitet av hassel på platsen. 
Markskiktet har en lundartad till skoglig karaktär och har inslag av trädgårdsväxter såsom 
vintergröna. I objektets centrala del finns ett särskilt skyddsvärt träd i form av en tall med 
pansarbark, en omkrets på cirka 230 cm och en uppskattad ålder på över 200 år. 

De gamla tallarna och ekarna tillsammans med den särskilt skyddsvärda tallen motiverar 
ett påtagligt biotopvärde. Ett visst artvärde motiveras av gammal ek som är en nyckelart.   
 

 
1 Hassel där en bukett av skott bildas, överlever och tillväxer främst i bukettens utkant. Med tiden blir 

buketten vidare vid basen. Slutligen dör bukettens mitt och en rund ring bildas av skott. 

Figur 10. Naturvärdesobjekt 3.  
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Figur 11. Hassel i naturvärdesobjekt 3. 
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4. Skog och träd: Näringsfattig ekskog 

Areal: 0,5 ha 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: liljekonvalj (typisk art), blåbär (typisk art), gammal ek (nyckelart) 

Naturvärdesklass: 2 

 
Naturvärdesobjekt 4 utgörs av en ljusöppen näringsfattig ekskog i inventeringsområdets 
sydvästra del (fig. 12). Området består av en relativt ljusöppen ek- och tallskog med inslag av 
hassel, körsbär, vildapel, nyponros och rönn (fig. 13). Marken är varierad med inslag av 
hällar. Markskiktet består bland annat av olika gräs, blåbär, gökärt, liljekonvalj, gräs, 
stinknäva, vitsippa och smultron. I området finns ett flertal skyddsvärda träd i form av 
mycket gammal tall, jätteek, senvuxna träd och ett stort antal efterträdare till dessa 
värdefulla träd. Vid inventeringen observerades grönsnabbvinge. I dete nordöstra hörnet av 
objektet finns en sydvänd sluttning med blockig terräng som kan utgöra lämpliga 
dagviloplatser för reptiler, dock är vissa delar beskuggade. Uppe på berghällarna finns små 
plåtar och bitar av takpapp som kan fungera som gömsle för hasselsnok och andra reptiler. 

Ett påtagligt biotopvärde motiveras av att ekmiljöer är hotade naturtyper och alla 
ekmiljöer av god kvalitet är ekologiskt värdefulla i ett nationellt perspektiv. Utöver detta 
finns gömslen, ett varierat, blommande och bärande buskskikt och en mycket gammal tall 
som även den utgör en viktig livsmiljö för ett flertal arter. Ett påtagligt artvärde motiveras av 
livskraftiga förekomster av ett flertal naturvårdsarter. 

 
 

 

 

Figur 12. Naturvärdesobjekt 4.  
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Figur 13. Ekskog i naturvärdesobjekt 4. 
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5. Berg och sten: Hällmark 

Areal: 0,05 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 

 
Naturvärdesobjekt 5 utgörs av en hällmark i inventeringsområdets södra del (fig. 14, 15). På 
hällarna växer styvmorsviol, kärleksört, strimsporre, blåeld, bergsyra, kruståtel, fårsvingel, 
ljung samt tall och rönn.   

Ett visst biotopvärde motiveras av hällmarkerna bidra med öppna ytor i skogen vilket ger 
brynzoner, behåller värme på natten och genom detta utgör en livsmiljö för nattlevande 
insekter samt att ett flertal insektsintressanta växter förekommer. Obetydligt artvärde 
motiveras av att inga naturvårdsarter påträffats. 
 

 
 
 

Figur 14.  Naturvärdesobjekt 5. 
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Figur 15.  Mossbeklädd häll i naturvärdesobjekt 5. 
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6. Berg och sten: Hällmark 

Areal: 0,03 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 

 
Naturvärdesobjekt 6 ligger inventeringsområdets sydvästra del (fig. 16, 17). Objektet består 
av hällmark med inslag av senvuxen tall tillsammans med ljung, bergsyra, fårsvingel och 
skelört. Under inventeringen påträffades grönsnabbvinge. Området är kuperat, stenigt och 
solbelyst och har därför bedömts som lämpligt hasselsnokshabitat. 

Ett visst biotopvärde motiveras av att hällmarkerna bidrar med öppna ytor i skogen vilket 
ger brynzoner, behåller värme på natten och genom detta utgör en livsmiljö för nattlevande 
insekter samt att ett flertal insektsintressanta växter förekommer samt att området bedöms 
som värdefullt för hasselsnok. Obetydligt artvärde motiveras av att inga naturvårdsarter 
påträffats. 

 
 
 
 

Figur 16. Naturvärdesobjekt 6. 
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Figur 17. Häll i naturvärdesobjekt 6. 
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7. Igenväxningsmark: Sälgbuskage 

Areal: 0,03 ha 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: sälg (nyckelart) 

Naturvärdesklass: 3 

 
Naturvärdesobjekt 7 utgörs av ett sälgbuskage i inventeringsområdets norra del (fig. 18, 19). 
Mitt i buskaget finns ett stenröse som kan utgöra gömsle och livsmiljö för ett flertal arter. 
Sälg är en nyckelart då den har en mycket stor ekologisk betydelse då den ofta är den största 
rikliga nektarkällan tidigt på våren.  

Påtagligt biotopvärde motiveras av flertalet sälgar samt skrymsle i form av stenröse. 
Artvärdet bedöms vara visst på grund av förekomsten av en nyckelart.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Naturvärdesobjekt 7. 
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Figur 19. Sälgbuskage i naturvärdesobjekt 7. 
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8. Berg och sten: Berghäll 

Areal: 0,06 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 

 

Naturvärdesobjekt 8 utgörs av en berghäll i inventeringsområdets nordöstra del (fig. 20). 

Objektet består av en hällmark med inslag av getrams, styvmorsviol och bergsyra (fig. 21). 

Områdets solbelysta hällar och block gör att det bedöms vara ett lämpligt sommarhabitat för 

reptiler.  
Ett visst biotopvärde motiveras av hällmarkerna bidra med öppna ytor i skogen vilket ger 

brynzoner, hällarnas soliga läge gör dem värdefulla både för reptiler och nattlevande 
insekter samt att ett flertal insektsintressanta växter förekommer. Obetydligt artvärde 
motiveras av att inga naturvårdsarter påträffats. 

Figur 20. Naturvärdesobjekt 8. 
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Figur 21. Berghäll i naturvärdesobjekt 8. 
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9. Skog och träd: Ekmiljö 

Areal: 0,08 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 
 
Naturvärdesobjekt 9 utgör av en ekmiljö och ligger i inventeringsområdet nordöstra del (fig. 
22). Ytan innehåller två bevarandevärda träd i form av friska efterträdarekar i en ljusöppen 
och gynnsam miljö. Ekmiljöer är en nationellt en sällsynt naturtyp.  

Ett visst biotopvärde motiveras av förekomsten av efterträdarekar. Ett obetydligt artvärde 
motiveras av frånvaron av naturvårdsarter. 
 

 
  

Figur 22. Naturvärdesobjekt 9. 
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10. Skog och träd: Krattskog av asp och ek 

Areal: 0,2 ha 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: vätteros (signalart)  

Naturvärdesklass: 3 
 
Naturvärdesobjekt 10 ligger i inventeringsområdets nordvästra del (fig. 23). 
Naturvärdesobjektet utgörs av en senvuxen likåldrad skog, krattskog, av asp och ek, på en 
bergsklack (fig. 24). I området finns också inslag av hassel. På marken växer kruståtel, blåbär, 
vårfryle, örnbräken, gökärt, knippfryle, häckvicker, vätteros och vitsippa. Under 
inventeringen påträffades grönsnabbvinge och tosteblåvinge. 
 
 

  

Figur 23. Naturvärdesobjekt 10. 

Figur 24. Asp och ek i naturvärdesobjekt 10. 
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11. Skog och träd: Igenväxande betesmark 

Areal: 0,8 ha 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: vätteros (signalart), liljekonvalj (fridlyst Stockholms län), blåsippa (fridlyst 

hela landet), ekticka (NT) 

Naturvärdesklass: 2 
 
Naturvärdesobjekt 11 ligger i inventeringsområdets centrala del (fig. 25) och utgörs av en 
igenväxt betesmark som domineras av hassel i olika åldrar, gammal ek och grov asp, vissa 
med håligheter (fig. 26). Marken är uppbökad av vildsvin så det mesta av markfloran har gått 
förlorad men liljekonvalj, blåsippa, vätteros, vitsippa och gökärt påträffades. Under 
inventeringen påträffades tosteblåvinge, grönsnabbvinge och mindre guldvinge. Både 
steniga partier och rösen finns.  

Biotopvärdet bedöms vara påtagligt med anledning av äldre ek och hassel samt gammal 
grov asp med håligheter. Ekmiljöer av god kvalitet är en hotad naturtyp nationellt. 
Igenväxning kommer innebära biotopförsämring i detta område om värdefulla träd inte 
frihuggs. Även gömslen som utgör viktiga strukturer för hasselsnok och deras bytesdjur väger 
in i biotopvärdet. Artvärdet bedöms vara påtagligt då ett flertal naturvårdsarter förekommer 
och bedöms ha en livskraftig förekomst.  

 
 
 

 

Figur 25. Naturvärdesobjekt 11 
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Figur 26. Igenväxande betesmark i naturvärdesobjekt 11. 

Figur 27. Ekticka (NT) i naturvärdesobjekt 11. 
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12. Berg och sten: Hällmark 

Areal: 0,08 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 

 
Naturvärdesobjekt 12 ligger i inventeringsområdets norra del (fig. 28) och består av en 
hällmark med vissa steniga partier som utgör gömslen (fig. 29). På hällen växer bergsyra, 
tuschlav, getrams och stensöta. 

Ett visst biotopvärde motiveras av hällmarkerna bidra med öppna ytor i skogen vilket ger 
brynzoner, behåller värme på natten och genom detta utgör en livsmiljö för nattlevande 
insekter samt att ett flertal insektsintressanta växter förekommer. Gömslen bidrar även till 
biotopvärdet då det är strukturer som har positiv betydelse för ett flertal smådjur. Obetydligt 
artvärde motiveras av att inga naturvårdsarter påträffats. 
 

 
 
 

Figur 28. Naturvärdesobjekt 12. 
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Figur 29. Häll i naturvärdesobjekt 12. 
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13. Igenväxningsmark: Buskmark 

Areal: 0,5 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: sälg (nyckelart)  

Naturvärdesklass: 3 

 
Naturvärdesobjekt 13 ligger i inventeringsområdets norra del (fig. 30). Området är mycket 
rikt på sälg och en del av sälgen äldre och grov (fig. 31). Det finns även inslag av oxbär och 
efterträdarek. Området förtätas av ung björk och hassel. I markskiktet finns smultron och 
gräs men mest består det av uppbökad jord. Under inventeringen påträffades aurorafjäril 
och gråbandad getingbock. 

Visst biotopvärde motiveras av förekomsten av sälg. Visst artvärde motiveras av 
förekomsten av en naturvårdsart.  

Figur 30. Naturvärdesobjekt 13. 
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Figur 31. Buskmark i naturvärdesobjekt 13. 
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14. Igenväxningsmark: Gräsmark med inslag av sälg 

Areal: 0,2 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: sälg (nyckelart) 

Naturvärdesklass: 4 

 
Naturvärdesobjekt 14 består av igenväxande tidigare åkermark och ligger i 
inventeringsområdets centrala del (fig. 32). Naturvärdesobjektet består av en halvöppen 
näringsrik gräsyta utan hävdgynnad flora men med blommande växter såsom älggräs, 
bredbladiga gräs och hallon (fig. 33).  

I ytan växer också ung sälg som innebär att naturvärdesobjektet bedöms ha både ett visst 
biotopvärde och ett visst artvärde. Det finns dock rikligt med sälg på andra platser i 
inventeringsområdet där det även finns flera värdefulla strukturer i samband med denna 

Figur 32. Naturvärdesobjekt 14. 
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Figur 33. Gräsmark i naturvärdesobjekt 14. 
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15. Berg och sten: Hällmark 

Areal: 0,4 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 
 
Naturvärdesobjekt 15 utgörs av en långsträckt hällmark med sparsam vegetation av renlavar 
och tuschlav som täcker mindre delar av de annars kala berghällarna (fig. 34). På sina ställen 
påträffas mindre mängder styvmorsviol, getrams och bergsyra. Enstaka tallar finns i 
sänkorna. Grönsnabbvinge sågs under inventeringen. Enstaka värmeelement så som mindre 
lodväggar och små rasbranter förekommer.  

Biotopvärdet bedöms vara visst med anledning av den värmealstrande berghällen samt de 
insektsintressanta kärlväxter som finns på hällen. Artvärde bedöms vara obetydligt då inga 
naturvårdsarter påträffats.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 34. Naturvärdesobjekt 15. 
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16. Myr: Mindre fuktdråg 

Areal: 0,01 ha 

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 4 

 
Naturvärdesobjekt 16 består i ett mindre fuktdråg mellan två höjder och ligger i 
inventeringsområdets östra del (fig. 35). Marken är täckt av tuvat gräs och var torr vid 
fältbesöket (fig. 36). Blommande och bärande träd i form av rönn. En torraka har hål av 
hackspett. Naturvärdesobjektets fuktiga miljöer med förekomster av blommande och 
bärande träd samt död ved motiverar visst biotopvärde. Artvärde bedöms vara obetydligt då 
inga naturvårdsarter påträffats. 

 
 

Figur 35. Naturvärdesobjekt 16 
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Figur 36. Fuktdråg i naturvärdesobjekt 16. 
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17. Skog och träd: Senvuxen ekskog 

Areal: 0,04 ha 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: - 

Naturvärdesklass: 3 

 
Naturvärdesobjekt 17 består av en liten senvuxen ekskog som ligger i inventeringsområdets 
centrala del (fig. 37). Objektet består av en blockig senvuxen ekskog med inslag av död ved. I 
markskiktet finns kruståtel, blåbär och stensöta. Träden kan bli mycket värdefulla om de får 
stå kvar.  

Påtagligt biotopvärde motiveras av någorlunda gammal senvuxen ek samt blockighet som 
utgör gömslen. Obetydligt artvärde motiveras av att inga naturvårdsarter påträffats.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Naturvärdesobjekt 17. 
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Slutsats   
Området består till största delen av tidigare betesmark och odlingsmark. Stora delar av de 
tidigare hagmarkerna och åkermarken är i ett långt framskridet igenväxningsstadium och 
bedöms i nuläget inte ha några höga naturvärden medan andra delar har ett mycket 
värdefullt trädskikt.  
 

Naturvärden generellt 

Befintliga naturvärden utgörs främst av gamla, till stor del igenväxande, tall- och ekmiljöer 
med vissa inslag av äldre hassel samt blommande och bärande träd och buskar. Dessa träd 
och strukturer behöver dock ha goda ljusförhållanden för trivas och för att utgöra livsmiljöer 
av hög kvalitet. Eftersom både ek och hassel utgör viktiga substrat för flera 
naturvårdsintressanta svampar föreslås en fördjupad artinventering av mark- och 
vedsvampar knutna till dessa trädslag. Särskilt mykorrhizabildande svampar är känsliga för 
exploatering som innebär störning av markskikt eller skada på trädrötter. Inventering av 
mark- och vedsvampar utförs lämpligen på sensommar/höst.   

I dagsläget är ljusförhållandena dåliga i stora delar av inventeringsområdet och en 
hänsynsfull exploatering skulle kunna innebära förbättrade ljusförhållanden och bättre 
förutsättningar för flera arter. Ur detta perspektiv bedöms en exploatering som görs med 
hänsyn till naturvärden kunna gynna den biologiska mångfalden, särskilt vad gäller 
naturvärden knutna till tall och ek. 

 

Pollinatörer 

Området präglas av en pollinatörsfauna med koppling till blomrika torrmarker. Här finns 
både mindre guldvinge Lycaena phlaeas som är knuten till ängs- och bergssyra, fjortonfläckig 
torrbackspiga Coccinula quatuordecimpustulata och flera arter av steklar. Bland steklarna 
fanns specialisterna fibblesandbi Andrena fulvago NT och prickgökbi Nomada flavopicta som 
är direkt, eller via sin värdart, knutna till att enbart samla pollen från fibblor respektive 
blåklockor. Sälg och videarter (Salix sp) är också en viktig resurs i området, som nyttjas av 
bland andra rödmurarbi Osmia bicornis och gyllensandbi Andrena nigroaenea. Området har 
också höga naturvärden som är kopplade till tall- och lövskogsbryn. Gråbandad getingbock 
Xylotrechus rusticus och aurorafjäril Anthocharis cardamines är typiska brynlevande arter. 
 

Hasselsnok 

Inventeringsområdet utgör en del av ett större område som bedöms som mycket viktigt för 
hasselsnokens fortlevnad i Nynäshamn. Detta trots att området ligger inklämt mellan större 
vägar, gång- och cykelbanor samt ett raffinaderi vilket bidrar till spridningsbegränsningar 
eller till och med barriäreffekter. Inom inventeringsområdet bedöms den norra delen ha 
störst betydelse i dagsläget. Inventeringsområdet innehåller ett flertal lämpliga miljöer och 
strukturer varav många idag bedöms ha dåliga ljusförhållanden.  
 

Förslag på skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder 

Området bör öppnas upp i två etapper, med så långt tidsintervall emellan som projektet 
tillåter. Körning med tunga maskiner får ej ske närmare än 15 gånger trädets diameter. Vid 
en eventuell exploatering föreslår vi följande åtgärder med avseende på naturvärden knutna 
till trädskikt: 

 
• Bevara särskilt skyddsvärda träd samt efterträdare till dessa 
• Frihugg särskilt skyddsvärda träd 
• Spara rösen och murar, alternativt flytta dessa inom området. 
• Bevara så mycket av sälgen som möjligt, gärna i soliga lägen och nära sandig mark 
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• Bevara och gynna blommande och bärande träd och buskar 
 

 
Vid eventuell exploatering rekommenderar vi att man gynnar pollinatörer med följande 

åtgärder: 
 
• Skötsel av befintliga bestånd samt vid behov insådd av värdväxter för att gynna 

pollinatörsfaunan. De viktigaste värdväxterna som bör gynnas är gökärt, höstfibbla, 
gråfibbla, sälg och klövrar (Trifolium spp.). Värdväxtbestånden bör gynnas genom 
återkommande röjning eller slåtter. Sälg och vitklöver fungerar bra att så eller 
plantera in för att förstärka befintliga bestånd. 

• Anlägga 4 st bibäddar genom utläggning av sand i brynmiljöer 
• Förstärka nektar- och pollenresurser i brynen genom röjning. 

 
 

I syfte att värna hasselsnok och dess livsmiljöer föreslår Ecocom att följande 
skyddsåtgärder vidtas: 
 

• Vid delområdena 5, 6, 7 och 8 anlägga skyddsåtgärder som hindrar reptiler från att 
ta sig upp på grusvägen under tidig vår då övervintringen är över. 

• Längs grusvägen kan ett tillfälligt staket monteras som hindrar djuren från att vandra 
söderut. 

• Tillfälliga upplägg i solbelysta delar kan attrahera reptiler och bör undvikas eller 

spärras av så att inte djuren av misstag lockas in till arbetsområdet. Upplag kan med 

fördel placeras en bit ifrån de utpekade livsmiljöerna och främst i skuggiga lägen.  
• Vidta åtgärder som lockar reptiler till andra områden än till exploateringsområdet, 

till exempel anlägga lämpliga sommarhabitat utanför området dit djuren kan ta sig 
utan att korsa exploateringsområdet.  

 

De delområden som identifierats i föreliggande rapport och där exploateringen inte stör 

reptiler kan förstärkas så att reptilerna stannar i det ostörda området. Förslag på 

förstärkningar kan vara: 

 

• öka solinstrålningen till ett stenröse, 

• anlägga fler och större stenrösen i solbelysta lägen, 

• anlägga vandringsstråk mellan lämpliga delområden för att locka djuren att vandra 

dessa vägar 
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Bilaga 1. Naturvårdsarter påträffade under fältarbete 

Tabell 2. Naturvårdsarter funna i fältstudien. Koordinater anges i Sweref 99. 

Artnamn Naturvärde Östkoordinat Nordkoordinat 

Vätteros Signalart: Sekundär ädellövnaturskog, Hassellund, 
Lövskogslund, Lövängsrest 

670259 6534727 

Vätteros Signalart: Sekundär ädellövnaturskog, Hassellund, 
Lövskogslund, Lövängsrest 

670288 6534749 

Vätteros Signalart: Sekundär ädellövnaturskog, Hassellund, 
Lövskogslund, Lövängsrest 

670264 6534744 

Liljekonvalj Fridlyst:  Öland, Kronoberg, Stockholm, Södermanland 
och Skåne län 

670299 6534534 

Liljekonvalj Fridlyst:  Öland, Kronoberg, Stockholm, Södermanland 
och Skåne län 

670250 6534789 

Liljekonvalj Fridlyst:  Öland, Kronoberg, Stockholm, Södermanland 
och Skåne län 

670256 6534724 

Ekticka Nära hotad (NT) 670302 6534625 
Blåsippa Fridlyst 670269 6534732 
Blåsippa Fridlyst 670275 6534745 
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Bilaga 2. Karta med områden utpekade i de tre inventeringarna 

 

Figur 38. I kartan visas de naturvärdesobjekt som identifierades under naturvärdesinventeringen, insektsområden 

från den fördjupade inventeringen av pollinatörer samt utpekade områden från karteringen av 

hasselsnokshabitat. 

 
 
 
 

 


