
 

Spridningsutredning  
Segersta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020-11-16 
Slutversion Ekologisk spridningsutredning för  

barrskogslevande arter Segersta 1:70 
 

  



 

2 

Spridningsutredning  
Segersta 

  

 
 
Beställning: Kilenkrysset AB 
Framställt av: Ekologigruppen AB 
www.ekologigruppen.se 
Telefon: 08-525 201 00 
Slutversion: 2020-11-16 
Uppdragsansvarig: Anders Haglund 
Medverkande: Anders Haglund, Karin Agstam-Norlin, Emanuel Vogel 
Intern kvalitetsgranskning: Anders Haglund 2020-09-28 och 2020-11-12 
Foton: Om inget annat anges: Ekologigruppen AB 
Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB 
Internt projektnummer: 8682 
Bilder på framsidan: Spridningsanalyskarta för barrskogssamband i Segersta 1:70 



 

Spridningsutredning  
Segersta 

 

 

Innehåll 

Sammanfattning 4 

Syfte 6 

Bakgrund 7 
Grön infrastruktur och spridningsanalyser 7 
Befintliga förhållanden 7 

Ekologiska samband mellan naturvärden 7 
Naturvärdesinventering 2019 8 

Befintliga planer 9 

Metodik 10 
Avgränsning 10 
Artinventering 10 
Spridningsanalys 11 

Resultat 12 
Artinventering 12 

Förekomst av arter som kräver barrskogssamband 12 
Fåglar 13 
Lavar och mossor 15 
Insekter 15 
Förekomst av naturvårdsarter knutna till lövskog och betesmark 17 

Spridningsanalys: Barrskogssamband 19 
Samlad bedömning av spridningssamband i barrskogar 20 

Spridningsanalys: Lövskogssamband 22 
Lövskogsvärden i planområdet 22 
Värdetrakten Mälaren 22 
Ädellövskogsnätverk 22 
Samlad bedömning av spridningssamband i ädellövskogar 24 

Referenser 25 

Bilaga 1. Naturvårdsarter funna i området 26 

Bilaga 2. Arter påträffade under inventeringen 2020 28 
 

 



 

4 

Spridningsutredning  
Segersta Sammanfattning 

Ekologigruppen har av Kilenkrysset AB fått i uppdrag att utreda ekologiska spridnings-
samband för barrskogslevande arter i planområdet Segersta 1:70 med omgivningar, samt 
genomföra artinventering av lavar, fåglar och vedlevande insekter inom planområdet. 
Påverkan på ädellövskogsamband har också utretts, men mer översiktligt.  

Detaljplanarbete för området befinner sig i skede mot samråd. Länsstyrelsen har i samrå-
det för området efterfrågat uppgifter om områdets betydelse för ekologisk spridning. 
Uppdraget syftar till att uppfylla dessa krav genom att utifrån befintligt faktaunderlag ge 
förslag för att bättre kunna beakta ekologiska spridningsaspekter i det fortsatta planarbe-
tet. Det huvudsakliga målet med denna rapport är att översiktligt sammanfatta sprid-
ningssamband för barrskogar i planområdets närhet. Detta uppnås genom att kartlägga 
och redovisa förekomst av arter inom artgrupperna fåglar, vedlevande insekter och lavar 
som är beroende av goda spridningsförhållanden och som visar på konnektivitet med in-
tilliggande områden. Kartläggningen har omfattat både det barrskogsområde som plane-
ras för bebyggelse och den lövrika strandzonen vid Ekolskrog, nära Mälarens strand. Det 
har i detta uppdrag inte ingått att redovisa förslag till kompensationsåtgärder. Detta ar-
bete redovisas i särskild utredning. 

Metodik för genomförande av spridningsutredningen har varit att granska befintliga 
spridningsanalyser, någon ny GIS-baserad analys har inte genomförts. Spridningsana-
lysen för barrskogslevande arter baseras huvudsakligen på att befintliga regional sprid-
ningsanalys som Ekologigruppen genomfört för Stockholms län och som även inklude-
rade Håbo kommun, liksom artinventering 2020 och naturvärdesinventering från 2019. 
För analys av ädellövskogssamband har rapporten ”Grön infrastruktur i Uppsala län” 
(Alsén 2019) och rapporten ”Ädellövträdsnätverket i Mälarens Herrgårdslandskap” 
(Koffman 2017) används som grund.  

Ekologigruppens bedömning är att området har relativt stor betydelse för spridning av 
barrskogsarter eftersom det ligger i ett sekundärt viktigt regionalt spridningsområde. 
Den centralt belägna hällmarken har en viktig funktion som spridnings klivsten ”step-
ping stone” och som befintligt barrskogshabitat av god kvalitet. Från hällmarken kan 
spridning ske ganska enkelt åt nordöst eftersom motorvägen ligger i nedsänkt läge och 
att motorvägen endast består av två körfält. Det finns även kopplingar norr om hällmar-
ken. Dock bedöms denna spridningsväg vara mindre viktig eftersom vägbanan inte lig-
ger i nedsänkt och eftersom vägen bredare på grund av påfartsväg. Söderut från hällmar-
ken har en relativt god spridningsmöjlighet. Motorvägen är här nedsänkt i terrängen, vil-
ket underlättar spridning. Vägbanans relativt omfattande bredd försvårar spridning nå-
got.  

Av de mer svårspridda barrskogsarter som påträffades vid artinventeringen märks tofs-
mes, samt enstaka svårspridda arter inom artgrupperna mossor, lavar och vedlevande in-
sekter. Den relativt svårspridda arten tofsmes använder troligen planområdet för häck-
ning och kan nyttja planområdet för spridning i nord-sydlig riktning. Tofsmesen kan 
även nyttja planområdet för att sprida sig i öst-västlig riktning över Mälaren eftersom 
Mälaren inte är så bred här (endast omkring 500 m). 

Om barrskogsområdet öster om Ekolskrog bebyggs kommer den lokalt primära sprid-
ningsvägen för barrskogsarter vid hällmarken att blockeras och spridning av barrskogsar-
ter måste söka sig nya vägar. De vägar som är aktuella är strandzonen vid Ekolskrog och 
sydost om planområdet. 
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För spridning av lövskogslevande arter är Ekologigruppens samlade bedömning är att 
planområdet i partiet väster om Ekolskrog idag är av relativt stor regional betydelse. 
Många svårspridda lövskogsarter påträffades även inom denna del planområdet, varav 
flera är rödlistade. De enstaka äldre krattekar som finns i planområdets östra del och 
som kommer att avverkas, bedöms ha försumbar betydelse för de regionala spridnings-
sambanden. Då planområdets västra del sparas som naturmark bedöms påverkan av pla-
nen som obefintlig på befintliga habitatnätverk för lövskogssamband och ädellövskogle-
vande arter.  
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Spridningsutredning  
Segersta Syfte 

Ekologigruppen har av Kilenkrysset AB fått i uppdrag att utreda ekologiska spridnings-
samband för barrskogslevande arter, samt artinventeringar i planområdet Segersta 1:70 
beläget mellan E18s körbanor i anslutning till Ekolsund i Håbo kommun, Uppsala län 
(figur 1).  

Detaljplanarbete för området befinner sig i skede mot samråd. Länsstyrelsen har i samrå-
det för området efterfrågat uppgifter om områdets betydelse för ekologisk spridning. 
Uppdraget syftar till att uppfylla dessa krav genom att utifrån befintligt faktaunderlag ge 
förslag för att bättre kunna beakta ekologiska spridningsaspekter i det fortsatta planarbe-
tet. 

Syftet med utredningen är att utifrån befintligt faktaunderlag och inventering av arter 
bättre kunna beakta ekologiska spridningsaspekter i det fortsatta planarbetet. Målet med 
detta PM är att översiktligt sammanfatta spridningssamband för barrskogar eller brister 
på sådana. 

Målet med uppdraget är att översiktligt sammanfatta spridningssamband eller brister på 
sådana, samt ge konkreta förslag för att stärka ekologiska spridningssambanden. Detta 
uppnås genom att kartlägga och redovisa förekomst av arter inom artgrupperna fåglar, 
vedlevande insekter och lavar som är beroende av goda spridningsförhållanden och som 
visar på konnektivitet med intilliggande områden. Kartläggningen har omfattat både det 
barrskogsområde som planeras för bebyggelse och den lövrika strandzonen vid 
Ekolskrog, Mälarens strand. Spridningsanalysen baseras på att befintliga regionala sprid-
ningsanalyser, artinventering 2020 och Naturvärdesinventering från 2019.  

Uppdraget är utfört av Ekologigruppen AB. Ansvarig för detta PM är Anders Haglund. 
För spridningsanalys och kartarbete ansvarar Karin Agstam-Norlin. 

 

Figur 1. Karta som visar planområdets läge, rödmarkerat område är analyserat i spridningsutredningen. Arter 
beroende av spridning eftersöktes inom utredningsområdet som inkluderade områdets strandzon. 

Ekolskrog 
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Bakgrund 

Grön infrastruktur och spridningsanalyser  
På nationell nivå används begreppet ”grön infrastruktur” inom naturvårdsarbetet. Målet 
med grön infrastruktur arbetet är att säkerställa att olika naturtyper och strukturer beva-
ras i landskapet, samt att dessa fördelar sig över Sverige på ett sådant sätt att den långsik-
tiga överlevnaden för arter och naturtyper säkerställs. Att bevara, sköta om och bevara 
fungerande spridningssamband mellan naturområdens värdekärnor är en grundläggande 
del av att säkerställa Uppsala läns ekologiska infrastruktur.  

I princip har varje art sina egna krav på spridningsförhållanden. Ofta beskriver man där-
för olika artprofiler för modellarter som har olika krav på sin miljö och olika spridnings-
förmåga. I modeller över spridning och ekologiska nätverk delar man upp landskapet i 
ytor av livsmiljö och landskapet mellan livsmiljöerna. Beroende på hur livsmiljöerna är 
fördelade i det omgivande landskapet kan man göra antaganden hur spridningen ser ut. 
De parametrar som påverkar spridningen är avstånd, kvaliteten på mellanliggande land-
skap och barriärer/motstånd. Spridningsanalyser bör främst ses som ett pedagogiskt 
hjälpmedel att synliggöra möjliga resonemang rörande dessa komplicerade frågor om ar-
ters spridning.  

Befintliga förhållanden 
I dagsläget finns flera naturmiljöer inom området. Längs stranden växer lövskog, på de 
lägre belägna områdena i sydöst växer dels äldre barrskog, dels yngre barrskog och 
centralt i området finns en hällmarkstallskog.  

Ekologiska samband mellan naturvärden 
Skogsmarken i utredningsområdet ingår i en skogskorridor längs med Ekolsundsviken 
som går i nord-sydlig riktning. Vidare ingår utredningsområdets hällmark i ett stråk av 
äldre barrskog på en tvärgående höjdrygg i öst-västlig riktning över Ekolsund, i väster 
från Hällby i Enköping och i öster till Övergran. Idag finns alltså barrskogssamband 
både i nord-sydlig riktning och i öst-västlig riktning i det aktuella planområdets närhet.  
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Spridningsutredning  
Segersta Naturvärdesinventering 2019 

Ekologigruppen genomförde på uppdrag av Kilenkrysset AB, en naturvärdesinventering 
(NVI) i enlighet i enlighet med SIS-standard med nivå medel och tillägg klass 4 (SS 
199000:2014) i planområdet år 2019 (Ekologigruppen 2019). Resultatet redovisas i karta 
figur 2. De dominerande naturtyperna i utredningsområdet är främst relativt hårt skogs-
brukad barrskog men här finns även partier med äldre hällmarkstallskog (objekt 5, figur 
2) och öppen gräsmark, samt en mindre sumpskog (objekt 6, figur 2). De högsta natur-
värdena inom utredningsområdet är knutna till hällmarkstallskogen vars värden bedöm-
des vara påtagliga (objekt 5, figur 2). Några objekt med höga eller högsta naturvärdes-
klasserna påträffades inte i utredningsområdet 2019.  

 

 
Figur 2 . Karta över funna naturvärdesobjekt inom undersökningsområdet. Orangemarkerat område (nr 5) anger 
naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde och gulmarkerade områden anger naturvärdesklass 4, visst naturvärde 
(nr 1, 2, 3, 4). Lilamarkerat område (nr 6), anger trädklädd fuktmark. Blå cirkel anger läge för park och 
ädellövskogsområdet vid Mälarens strand vid Ekolskrog. Stora delar av utredningsområdet 2019 bedömdes 
hysa natur av klass lägre naturvärde. Dessa partier utgörs av ung brukad tallskog och är markerade med 0 på 
kartan. 
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Befintliga planer 
Inom området planeras en stor del av området att plansprängas för att göra plats för 
bland annat lager, kontor och handel (blåmarkerad del av figur 3). Endast längs stranden 
i väster, samt längst i söder kommer naturmarken ha fortsatta nord-sydliga samband. 
Hällmarkstallskogen med påtagligt naturvärde planeras i nuläget att helt ersättas med låg 
markbebyggelse.  

Kompensation för arter som är beroende av spridning har i planarbetet planerats ske ut-
anför planområdet till största del, eftersom skogen till största del behöver tas bort för att 
möjliggöra verksamhetsområdet. Natur som finns inritad i planskissens sydöstra del är 
till största del planerad för att hantera dagvatten. 

Figur 3. Aktuell plankarta för området. 
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Spridningsutredning  
Segersta Metodik 

Avgränsning 
Metodik för genomförande av spridningsutredningen har varit att granska befintliga 
spridningsanalyser, men någon ny GIS-baserad analys har inte genomförts. Analys av 
spridningssamband för ädellövskogslevande arter har endast gjorts översiktligt. Det har i 
detta skede inte ingått i detta uppdrag att i detalj utreda och redovisa förslag till kompen-
sationsåtgärder eller andra åtgärder. Detta arbete kommer att följa på denna utredning. 

Artinventering 
Eftersök av arter i hällmarksområdet i planområdet (figur 1) som är beroende av goda 
spridningsförhållanden och som visar på konnektivitet med intilliggande områden ge-
nomfördes den 28 augusti 2020. Områden som omfattas är hela planområdet, inklusive 
strandskogen vid Ekolsund (figur 1). Artinventeringen har främst inriktats på att efter-
söka barrskogsarter som är beroende av goda spridningsförhållanden och som visar på 
konnektivitet med intilliggande områden. En mindre noggrann inventering av 
ädellövskogslevande arter har också skett i området väst Ekolskrog. 

De artgrupper som i första hand eftersöktes tillhör artgrupperna fåglar, insekter och la-
var. Naturvårdsarter inom grupperna kärlväxter och mossor som påträffades under in-
venteringen registrerades också.  

Vad gäller fåglar så eftersöks första hand fågelarter som spillkråka, tofsmes, talltita och 
svartmes i barrskogarna. I andra hand nötväcka i partier med lövträd. På grund av årstid 
användes uppspelning av arternas läte vid eftersök för att säkrare påvisa förekomst/icke 
förekomst. Någon häckfågelinventering har inte gått att genomföra på grund av årstiden 
för fältinventeringen.  

Inventeringen av insekter inriktades på vedlevande arter, i första hand tallevande arter 
knutna till hällmarken. I augusti gick dessa arter i första hand att inventera genom att ef-
tersöka gnag från larver från vedlevande skalbaggar. Visst eftersök av fullbildade insekter 
skedde genom att leta under barken på nyligen döda träd.  

Vad gäller lavar inriktades inventeringen på rödlistade arter, samt arter som är utpekade 
som signalarter av Skogsstyrelsen.  
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Spridningsanalys 
Metodik för genomförande av spridningsutredningen har varit att granska befintliga da-
takällor, befintliga spridningsanalyser och annan befintlig litteratur. Analysen utgår i hu-
vudsak från befintlig regional spridningsanalys för Stockholms län som även omfattar 
det aktuella området vilken utgår från tofsmesens spridningskrav (figur 4).  

 
Figur 4. Barrskogsarten tofsmes används ofta som modellart vid grön infrastrukturutredning för barrskogar.      
Illustration: Anna-Maria Larsson, Ekologigruppen. 

 

Den befintliga analysen kompletterades med data från lantmäteriets höjddata. Analyser 
som använts listas i tabell 1. Ingen GIS-baserad spridningsanalys har genomförts inom 
ramen för detta uppdrag men data från spridningsanalys för barrskog och ädellövskog 
från Håbo har använts som en viktig grund i arbetet. Denna analys har omfattat hela 
planområdet Segersta 1:70 och även data från tidigare naturvärdesinventering (Ekologi-
gruppen 2019) har använts i detta arbete. Det viktigaste underlaget har varit spridningsa-
nalys som redovisats i Regional grön infrastruktur i Stockholms län (Ekologigruppen 
2017). Barrskogar har varit huvudfokus i denna utredning då det är denna typ av miljö 
som påverkas av planförslaget. Spridningsanalysen (Ekologigruppen 2017) är den enda 
GIS-baserade analysen av barrskogar i Håbo kommun. Vid Mälarens strand vid 
Ekolskrog finns ädellövskogsmiljöer. Här har Grön infrastruktur i Uppsala län (Alsén 
2019) och Ädellövträdsnätverket i Mälarens Herrgårdslandskap (Koffman 2017), samt  
Regional grön infrastruktur i Stockholms län (Ekologigruppen 2017) används som data-
underlag.  

Tabell 1. Spridningsanalys som använts som underlag för detta uppdrag.  

Spridningsanalys Geografiskt fo-
kus 

Ekologiskt 
fokus 

Relevans 

Regional grön infrastruktur i Stockholms län (Ekologigruppen 2017). Regionalt  Stock-
holm inkl. Håbo 

Barrskogar 
(tofsmes) 

Stor rele-
vans.  

Regional grön infrastruktur i Stockholms län (Ekologigruppen 2017). Regionalt Stock-
holm inkl. Håbo 

Ädellövskogar 
(brun guld-
bagge) 

Viss rele-
vans.  

Grön infrastruktur i Uppsala län (Alsén 2019) Regionalt Upp-
sala län 

- Viss rele-
vans 

Ädellövträdsnätverket i Mälarens Herrgårdslandskap –Uppsala. Konnektivi-
tetsanalyser för Länsstyrelsen i Uppsala läns arbete med grön infrastruktur 
och hotade arter (Koffman 2017) 

Värdetrakt syd 
Uppsala 

Läderbagge Viss rele-
vans 
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Spridningsutredning  
Segersta Resultat  

Artinventering 

Förekomst av arter som kräver barrskogssamband 
Flera arter som har höga krav på goda spridningssamband påträffades inom uppdraget 
under inventeringen i augusti 2020. De artgrupper som hyste arter beroende av goda 
spridningssamband var kärlväxter, fåglar, skalbaggar, mossor, lavar. Arter som påträffats 
inom utredningsområdet och som har relevans för detta uppdrag redovisas i tabell 2. 
Samtliga registrerade artfynd redovisas i bilaga 1 och rapporteras även in till Artportalen.  

Kunskapsunderlaget rörande spridningsförmåga hos olika arter är relativt dålig. Fåglar är 
den artgrupp som studerats mest. Bland lavar är kunskapen om spridningsförmåga gene-
rellt dålig och mycket lite forskning har gjorts gällande barrskogsarter. För insekter är 
kunskapen något bättre men spridningsstudier har bara gjorts på enstaka arter, som ex-
empelvis jättesvampmal och brandlevande insektsarter. Av dessa påträffades endast jät-
tesvampmalen i det inventerade området, dock utanför bebyggelseområdet.  

Tabell 2. Naturvårdsarter för barrskog funna i områdets barrskogsdominerade del (naturvärdesobjekt 0–6 i 
figur 2). Nedan kommenteras i text de arter som bedöms som mest relevanta att beakta i det fortsatta planarbe-
tet. 

Art Artgrupp Naturvårdsarts-
kategori 

Spridnings-
förmåga 

Spridningsavstånd och förekomst i Håbo 
kommun och planområdet 

Blå praktbagge Skalbaggar Typisk art (9060) Troligen ganska 
svårspridd? 

Gnagspår påträffades på hällmarken. Troligen 
begränsad flygförmåga och därmed ganska då-
lig spridningsförmåga. Två tidigare fynd i Håbo 
kommun.  

Blåsippa Kärlväxter Signalart skog, skyd-
dad art 

Svårspridd Förekommer i naturvärdesobjekt 4 (figur 2). 
Fröna sprids med myror vilket helt förhindrar 
spridning över exempelvis motorvägar. Tämli-
gen allmän i Håbo kommun.  

Vedskivlav Lavar Rödlistad art (NT), 
Signalart skog, Ty-
pisk art  

Troligen svår-
spridd 

Förekommer sparsamt på asp på hällmarken 
objekt 5 (figur 2). Fyndet är det enda kända i 
Håbo kommun, men arten är säkerligen förbi-
sedd.  

Guldlockmossa Mossor Signalart skog, Ty-
pisk art (flera natur-
typer) 

Troligen svår-
spridd 

Förekommer sparsamt på asp på hällmarken 
objekt 5 (figur 2). Arten är sällan fertil och där-
för troligen ganska svårspridd. Tämligen allmän 
i Håbo kommun. 

Svartmes Fåglar Ekolgigruppens na-
turvårdsart 

Ganska lätt-
spridd 

Påträffades i objekt 0 (Figur 2). Arten uppvisar 
vissa år flyttrörelser över Östersjön men i nor-
mala fall skyr den öppen terräng. Tämligen all-
män i Håbo kommun. 

Tallticka Storsvam-
par 

Rödlistad art (NT), 
Skoglig signalart 

Lättspridd Förekommer sparsamt på tall på hällmarken 
objekt 5 (figur 2). Troligen ganska lättspridd då 
släktet Phellinus årligen producerar stora 
mängder små sporer som troligen kan sprida 
sig långt. Tämligen allmän i Håbo kommun. 

Tofsmes Fåglar Typisk art (9010) Svårspridd Förekommer på hällmarken objekt 5 (figur 2). 
Används ofta som modellart för spridning av 
barrskogsarter. Maximal spridningsavstånd 
1500 m i barrskog. Tämligen allmän i Håbo 
kommun. 

Vanlig flat-
bagge 

Skalbaggar Typisk art (9060) Troligen ganska 
svårspridd? 

Två individer påträffades på död gran i objekt 4 
(figur 2). Troligen begränsad flygförmåga och 
därmed ganska dålig spridningsförmåga.  Ett ti-
digare fynd i Håbo kommun. 
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Många av de mindre allmänna arter som används som indikatorarter för inventering av 
värdefull skog, så kallade signalarter, är snarare substratberoende än beroende av väl fun-
derande grön infrastruktur, exempel på sådana arter är vedsvampen tallticka (som påträf-
fades under naturvärdesinventeringen 2019). Tallticka producerar en stor mängd små 
sporer som sannolikt kan färdas lång väg med vindar, men måste hitta tallar med en ål-
der över 150 år för att kunna etablera sig. I de fall forskningsbaserad kunskap om arter-
nas spridningsförmåga saknas har vi i detta uppdrag gjort egna uppskattningar av sprid-
ningsavstånd för arterna som påträffades vid inventeringen i augusti 2020. Eftersom evi-
densbaserad kunskap om många arters spridningsförmåga saknas har vi i detta uppdrag 
gjort egna uppskattningar av spridningsavstånd för många av arterna som påträffades vid 
inventeringen, vilka redovisas i tabell 2. Mer information om fynden av arterna finns i bi-
laga 1 och samtliga registrerade arter i bilaga 2.  

Fåglar 
I den del av planområdet som planeras för bebyggelse är de enda fynden av fågelarter de 
fågelarter som påträffades under Ekologigruppens inventering i augusti 2020, det finns 
inga tidigare observationer av fåglar registrerade i Artportalen. De fågelarter som påträf-
fades och som kan antas vara svårspridda utgörs av arter som främst är stannfåglar. 
Flyttfåglar kan förmodas lätt sprid sig mellan olika områden. De arter som kan antas vara 
något svårspridda och som påträffades var tofsmes, svartmes och stjärtmes. Mycket 
svårspridda arter som talltita eller tjäder påträffades inte. Inte heller observerades eller 
noterades spår av de den relativt krävande arten spillkråka. Detta innebär dock inte att 
arter som spillkråka och talltita tillfälligt kan förekomma i området.  

Tofsmes 
Arten används ofta som modellart för analys av spridning av barrskogsarter. Bland annat 
så används den i den regionala analysen för Stockholms län (Figur 6, Ekologigruppen 
2017). Arten är en utpräglad stannfågel som är känd för att inte vilja lämna sin livsmiljö 
talldominerad barrskog. Ett tecken på att arten är mycket svårspridd är att det helt sak-
nas observationer på många av de fågelstationer som ligger på isolerade öar. Maximal 
spridningsavstånd är uppskattat till 50–400 m i öppen terräng (Ekologigruppen 2017). 
Arten är tämligen allmän i Håbo kommun (figur 5) och den är inte hotad i ett nationellt 
perspektiv. Ekologigruppen anser att man ändå bör beakta arten i arbetet med planering 
av Segersta då den kan sägas vara en paraplyart för många andra svårspridda barrskogs-
arter.  

I området observerades arten under inventeringen 2020 i hällmarkstallskogen (objekt 5 
figur 2). Det finns även ett äldre fynd av arten nära Ekolsunds strand, utanför det om-
råde som planeras för bebyggelse (Artportalen 2011). Det är inte osannolikt att arten kan 
häcka i planområdets barrskogar. I lövskogsområdet utmed Ekolsunds strand finns end-
ast enstaka talldungar och arten kan säkert använda strandzonen för transport mellan 
skogsområden söder och norr om motorvägen, men den häckar sannolikt inte här då 
arealen tallskog troligen är för liten.   

Då motorvägsavsnitten i Segersta är ganska smala så kan i dagsläget sannolikt tillfälligt 
tofsmesen flyga över och därmed sprida sig norr och söder om denna. Motorvägen ut-
gör ändå en så kraftig barriär att tofsmesen sannolikt inte har revir som omfattar olika 
sidor av motorvägen. Om området bebyggs kommer en bred zon sannolikt fungera som 
en total spridningsbarriär för tofsmes och andra svårspridda barrskogsarter. Den enda 
spridningszonen som kommer finnas kvar är utanför planområdet och utmed stranden 
vid Mälaren. 

Åtgärder för tofsmes 
Ekologigruppens bedömning är att åtgärder bör företas för att stärka spridningssamban-
den för tofsmes och andra svårspridda barrskogslevande arter med liknande 
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livsmiljökrav, för att minska risken för att arten ska påverkas negativt av den planerade 
bebyggelsen.  

De åtgärder och hänsyn som bör genomföras för att stärka barrskogssambanden bör fo-
kuseras till strandområdet vid Ekolskrog, de östra delarna av planområdet, samt i öster 
utanför planområdet.  

Åtgärder vid Ekolskrog bör inkludera strategisk planering av tall så att visuellt barrskogs-
samband skapas nära stranden. I sydöstra delen av planområdet bör barrskog (tall och 
gran) om möjligt bibehållas som får växa sig gammal för att gynna spridning för fler ar-
ter. Åtgärderna i planområdet kommer sannolikt inte fullt ut kunna kompensera för för-
lusten av barrskogsspridningssamband som planen medför. Kompletterande kompensat-
ionsåtgärder för att stärka strategisk viktiga högkvalitativa samband öster om planområ-
det bör utredas i det arbetet.  

 

 

  

Figur 5. Fynd av den svårspridda barrskogsarten tofsmes 2000–2020 i Håbo, hämtade från Artportalen. Gula 
prickar och polygoner representerar fynd. Artens uppträdande stämmer väl med bilden av regionala spridnings-
samband för barrskogsarter, men den speglar också fågelskådningsaktiviteten i olika delar av kommunen. 
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Svartmes  
Svartmes observerades under inventeringen 2020. Arten kan häcka i den del av planom-
rådet som planeras för bebyggelse. De är till största delen stannfåglar som ofta rör sig i 
sammanhängande skogsområden. Svartmes kan vissa år företa flyttrörelser som innebär 
att det till och med kan korsa Östersjön. Den är därmed inte alls lika känsligt för dåligt 
fungerande spridningsvägar som exempelvis tofsmes. Svartmesen är knuten till barrsko-
gar, som gärna får vara grandominerade. Arten arterna är inte nationellt rödlistad eller 
direkt ovanlig i Håbo kommun.  

Åtgärder för svartmes 
Eftersom svartmesens spridningsförmåga är bättre än för tofsmes så bör åtgärder för att 
gynna tofsmesen även passa svartmesen.  

Stjärtmes 
Stjärtmes observerades under inventeringen 2020. Arten kan tänkas häcka i den 
lövsumpskog som finns i den del av planområdet som planeras för bebyggelse. De är till 
största delen stannfåglar som ofta rör sig i sammanhängande skogsområdet, men kan 
vissa år företa flyttrörelser som innebär att det till och med kan korsa Östersjön. Den är 
därmed inte alls lika känsligt för dåligt fungerande spridningsvägar som exempelvis tofs-
mes. Stjärtmesen trivs bäst i triviallövskogar och dess huvudsakliga häckmiljö är 
lövsumpskogar.  

Åtgärder för stjärtmes 
Stjärtmesen är inte nationellt rödlistad eller ovanlig i Håbo kommun och särskilda åtgär-
der för att gynna arten bedöms därmed inte nödvändigt.  

Lavar och mossor 
I den del av planområdet som planeras för bebyggelse finns inga tidigare observationer 
av lavar registrerade i Artportalen. De enda fynden utgörs av de arter som påträffades 
under Ekologigruppens inventering 28/8 2020.  

Den enda barskogslevande naturvårdsarten bland lavar som påträffades var vedskivlav. 
Arten påträffades på en mycket gammal troligen brandpåverkad tallstock i hällmarkssko-
gen (objekt 5 figur 2). Vedskivlav växer på gammal, torr, exponerad, hård kärnved av 
framförallt tall i naturskogsartade bestånd. Arten anses vara en utmärkt indikator-
/signalart för denna typ av skogar (Nitare 2000). Den är som regel fertil och därmed 
ganska  troligen lättspridd. Sannolikt begränsad spridningen av brist på substrat som ut-
görs av mycket gammal hård, ofta tidigare bränd tallved. Det finns inga tidigare fynd av 
arten i Håbo kommun och ett 20-tal fynd finns i Uppsala län. Arten är säkerligen förbi-
sedd och fler förekomster finns säkert.  

I övrigt påträffades bland arter ingående i den lägre floran den sannolikt svårspridda 
mossarten guldlockmossa på en senvuxen asp i kanten på hällmarksskogen. Arten bildar 
sällan sporkapslar och den därför troligen ganska svårspridd. Den är tämligen allmänt fö-
rekommande i Håbo kommun.  

Insekter 
I den del av planområdet som planeras för bebyggelse finns inga tidigare observationer 
av insekter registrerade i Artportalen. De enda fynden utgörs av de arter som påträffades 
under Ekologigruppens inventering 28/8 2020.  

Två naturvårdsarter knutna till barrskogar registrerades; blå praktbagge och vanlig flat-
bagge. Den vanliga flatbaggen påträffades med två exemplar under barken på en bark-
borredödad grov liggande gran (objekt 4 figur 2 och 6), som är artens viktigaste livsmiljö. 
Arten har troligen en begränsad flygförmåga och den har därmed ganska dålig sprid-
ningsförmåga.  Det finns bara ett tidigare fynd i Håbo kommun. Gnagspår av blå prakt-
bagge påträffades på en gammal högstubbe av tall uppe på hällmarken (objekt 5, figur 2). 
Arten är knuten till gammal död solbelyst tall, ofta på hällmarker. Den har troligen 
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begränsad flygförmåga och därmed ganska dålig spridningsförmåga. Det finns två tidi-
gare fynd i Håbo kommun. 

Ekologigruppens bedömning är att de åtgärder som föreslås för tofsmes också passar för 
den blå praktbaggen. För att stärka granskogssambanden behöver gran planteras i den 
sydöstra delen av planområdet, samt åtgärder företas öster om planområdet.  

En åtgärd som tillfälligt gynnar spridningssambanden för både tall och granskogslevande 
arter är att grövre träd som avverkas i samband med exploatering, läggs upp i veddepo-
nier öster och väster om det område som planeras för bebyggelse. Effekten av denna åt-
gärd kommer dock att ta slut när substratet blir så nedbrutet att det inte längre passar 
som livsmiljö för insekter.  

 

 
Figur 6. vanliga flatbaggen påträffades med två exemplar under barken på en barkborredödad grov liggande 
gran. Arten har troligen en begränsad flygförmåga och den har därmed ganska dålig spridningsförmåga. Den är 
en så kallad typisk art för naturtypen taiga och indikerar att barrskogar har gynnsam bevarandestatus.  
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Förekomst av naturvårdsarter knutna till lövskog och betesmark 
Inventering av arter som är beroende av goda ekologiska spridningsförhållanden även 
inkluderat den ädellövträdsrika strandzonen vid Mälaren vid Ekolskrog. Några lövskogs 
och betesmarksarter påträffades också i den västra delen av planområdet, inom det om-
råde som planeras för bebyggelse. I tabell 3 redovisas de naturvådsarter som påträffades 
i detta område. Tabell 4 redovisar fynd av arter vid Ekolskrog och Mälarstranden.  

Lövskogsarter i östra delen av planområdet 
Den enda rödlistade ädellövskogsknutna naturvårdsarten som påträffades var lavarten 
rostfläck. Arten påträffades på en senvuxen ek i hällmarksskogen (objekt 5 figur 2). Ar-
ten är som regel fertil och kan med sporer sannolikt sprida sig på avstånd på 500 m. San-
nolikt begränsad spridningen i första hand av brist på substrat. Det finns ca 20 tidigare 
fynd av arten i Håbo kommun. I den öppna gräsmarken påträffades den sannolikt 
ganska svårspridda betesmarksarten spåtistel. Arten sprids sannolikt främst med dägg-
djur. Bland lövskogsarter påträffades också stjärtmes i den västra delen av planområdet. 
Då fyndet gjordes under hösten, utanför artens häckningstid, är det inte alls säkert att ar-
ten häckar i denna del av planområdet.  

Tabell 3. Tabell över naturvårdsarter funna i lövskog och i öppen mark, i den östra delen av planområdet. 
Denna del av planområdet planeras att till största del bebyggas. Om inte annat anges är arterna funna vid  
Ekologigruppens inventering 2020.  

Art Artgrupp Naturvårdsarts-
kategori 

Spridnings-
förmåga 

Spridningsavstånd och förekomst i 
Håbo kommun och planområdet 

Rostfläck Lavar Typisk art (9190), 
Skoglig signalart 

Troligen ganska 
lättspridd 

Förekommer sparsamt på ek på hällmar-
ken objekt 5 (figur 2). Arten är som regel 
fertil och kan med sporer sannolikt 
sprida sig på avstånd på 500 m. Sanno-
likt mest begränsad av brist på substrat. 
Ca 20 tidigare fynd i Håbo kommun. 

Spåtistel Kärlväxter Typisk art (flera na-
turtyper) 

Troligen svår-
spridd 

Förekommer sparsamt på gräsmarken 
och vägen i objekt 1 (figur 2). Sprids 
sannolikt främst med djur där fröna fast-
nar i deras päls. Ca 20 tidigare fynd i 
Håbo kommun. 

Stjärtmes Fåglar Ekolgigruppens na-
turvårdsart 

Ganska lätt-
spridd 

Påträffades i objekt 6 (figur 2). Arten 
uppvisar vissa år flyttrörelser över Öster-
sjön men i normala fall skyr den öppen 
terräng. Tämligen allmän i Håbo kom-
mun. 

 

Lövskogsarter i västra delen av planområdet 
I västra delen av planområdet, vid Ekolskrog och Mälarstranden är 17 naturvårdsarter 
(tabell 4) påträffade. Detta är ett relativt högt antal och ett tydligt tecken på att området 
hyser höga naturvärden. Någon noggrann inventering av arter genomfördes inte 2020 
utan området inventerades endast översiktligt. Strandzonen utgörs dels av en före detta 
trädklädd betesmark med gamla ekar och ädellövträd som nu sköts som park, dels av en 
tät äldre ädellövskogsmiljö utmed en bäck. Här finns stort inslag av död ved i form av 
alm och andra lövträd. I norra delen är inslaget av barrträd större och skogen är yngre 
och mer påverkad av skogsbruk.  

Bland mer svårspridda och skyddsvärda lövskogslevande naturvårdsarter märks de röd-
listade arterna entita och svartöra. Här finns också de tidigare rödlistade arten gröngöling 
och jättesvampmal, samt de ganska krävande naturvårdsarterna lundstarr, tibast och 
hässleklocka. 

 

 



 

18 

Spridningsutredning  
Segersta 

 

Tabell 4. Lista över naturvårdsarter funna i lövskog i västra delen av planområdet vid Ekolskrog. Om inte an-
nat anges är arterna funna vid Ekologigruppens inventering 2020.  

Art Art-
grupp 

Naturvårdsarts-
kategori 

Spridnings-
förmåga 

Spridningsavstånd och förekomst i Håbo 
kommun 

Blanksvart trämyra Steklar Ekologigruppens na-
turvårdsart 

Troligen ganska 
lättspridd 

Relativt begränsad flygförmåga och därmed viss 
spridningsbegränsning.  

Blåsippa Kärl-
växter 

Signalart skog, skyd-
dad art 

Svårspridd Fröna sprids med myror vilket helt förhindrar 
spridning över exempelvis motorvägar. Tämligen 
allmän i Håbo kommun.  

Entita Fåglar Rödlistad art NT Mycket svår-
spridd 

Arten är en av de mest svårspridda lövskogsar-
terna ock har drabbats hårt av den fragmentering 
av lövskogar som skett under senare tid.  

Gråkråka Fåglar Rödlistad art NT Lättspridd Delvis flyttfågel. 

Grönfink - källa Art-
portalen 2008-2018 

Fåglar Rödlistad art EN Lättspridd Delvis flyttfågel.  

Gröngöling - källa 
Artportalen 2008 

Fåglar Tidigare rödlistad art Svårspridd Arten är normalt sett mycket stationär och företar 
inga flyttrörelser.  

Hässleklocka Kärl-
växter 

Typisk art ? ? 

Jättesvampmal Fjärilar Tidigare rödlistad art Svårspridd Arten har i vetenskapliga studier visar sig ha 
mycket begränsad spridningsförmåga (Fritz 
2004).  

Lundstarr Kärl-
växter 

Typisk art Svårspridd Arten är sällan fertil och svårspridd.  

Nötkråka - källa Art-
portalen 1992 

Fåglar Rödlistad art NT, 
skyddad art 

Ganska lätt-
spridd? 

Arten uppvisar vissa år flyttrörelser och kan där-
med sprida sig till nya områden. Den är däremot 
beroende av stora sammanhängande skogsområ-
den 

Nötväcka Fåglar Svårspridd art Svårspridd Arten är normalt sett mycket stationär och företar 
inga flyttrörelser. Den tycks dock vara mindre 
rädd för att passera bebyggelse och vägar jäm-
fört med många andra lövskogsarter.  

Stare - källa Artpor-
talen 2008 

Fåglar Rödlistad art VU Lättspridd Flyttfågel. 

Stjärtmes - källa Art-
portalen 2018 och 
2019 

Fåglar Ekologigruppens na-
turvårdsart 

Ganska lätt-
spridd 

Arten uppvisar vissa år flyttrörelser och kan där-
med sprida sig till nya områden. 

Svartöra Svam-
par 

Rödlistad art NT Ganska lätt-
spridd? 

Arten har rik fruktsättning och verkar ha lätt att 
hitta substrat att etablera sig på.  

Tibast Kärl-
växter 

Signalart skog Troligen ganska 
lätt? 

Sprids med bär som äts av fåglar och arten är 
därmed troligen ganska lättspridd.  

Tofsmes - källa Art-
portalen 2011 

Fåglar Ekologigruppens na-
turvårdsart 

Svårspridd Används ofta som modellart för spridning av barr-
skogsarter. Maximal spridningsavstånd 50–400 
m i öppen terräng. Tämligen allmän i Håbo kom-
mun. 
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Spridningsanalys: Barrskogssamband  
Enligt rapporten Grön infrastruktur i Uppsala län, ligger planområdet i skogsvärdetrak-
ten Mälaren (figur 10, Alsén 2019). Denna värdetrakt är främst kopplad till viktiga vär-
den för ädellövskogsområden (se följande avsnitt). I värdetrakten finns enligt rapporten 
även vissa barrskogar som hyser höga naturvärden. De miljöer som lyfts fram är gran-
skogar på kalkrik mark, gammal tallskog på öar och strandnära miljöer, äldre åstallskog 
och åsgranskog på de två rullstensåsarna, Enköpingsåsen och Uppsalaåsen, som sträcker 
sig genom värdetrakten. Då denna typ av barrskogsmiljöer inte finns i planområdet var-
för denna rapport ej är helt relevant för analys av barskogssamband i planområdet.   

För barrskogssamband finns en annan spridningsanalys genomförd som berör området; 
Regional grön infrastruktur i Stockholms län (Ekologigruppen 2017), vilken genomför-
des för att identifiera spridningszoner och värdekärnor för barrskogar i Stockholms län. 
Analysen omfattar även Håby kommun och delar av Enköpings kommun. Modellart har 
här varit tofsmes. Analysen ger en bra bild av var arter som är starkt beroende av att 
större barrskogsytor med god grön infrastruktur förekommer. Den visar vidare att inom 
och i anslutning till utredningsområdet förekommer flera tallskogsmiljöer och det aktu-
ella området ingår i sekundära regionala barrskogssamband (figur 7). Tofsmes är funnen 
inom aktuellt utredningsområde (figur 5), vilket stödjer tesen att planområdet nyttjas 
som spridningskorridor för barrskogsarter. 

 

Figur 7. Regionala barrskogssamband finns i det aktuella området enligt analys av den regionala barrskogsinfra-
strukturen i Stockholms län (Ekologigruppen 2017). Största delen av planområdets närområde ingår i sekun-
dära spridningszoner, förutom den tredelade pilen i kartans östra kant som i analysen pekas ut som en primär 
spridningszon.  
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Lantmäteriets kartbild över höjddata visar att passage för barrskogsspridda arter som kan 
transporteras via luften sannolikt har lättast att passera planområdet via hällmarkstallsko-
gen som ligger centralt i planområdet, eftersom motorvägen där är djupt nedskuren i ter-
rängen (figur 8).  

 
Figur 8. Terrängmodell över området visar att passage för arter som kan flyga eller transporteras med sporer 
eller liknande i luften sannolikt har lättast att passera området vid det hällarkstallskogsparti som ligger centralt i 
området. Här ligger motorvägen djupt nedskuren i terrängen vilket möjliggör säker passage för många arter. 

Barrskogsvärden i planområdet 
I planområdet finns påtagliga barskogsvärden främst i anslutning till hällmarkstallskogen 
(figur 2 objekt 5). Det är också främst här de mest svårspridd barrskogsarterna förekom-
mer. De värdena är knutna till tall. Vissa barskogsvärden finns också knutna till gran-
skogsområdet i objekt 4 (figur 2), där på senare tid en relativt stor ängd död ved skapats 
på grund av granbarkborreangrepp. Även här finns förekomst av mer svårspridda barr-
skogsarter.  

Samlad bedömning av spridningssamband i barrskogar  
Ekologigruppens samlade bedömning är att barrskogsområdet öster om Ekolskrog idag 
har en relativt stor betydelse för spridning av barrskogslevande arter regionalt. Inom 
planområdet finns en sekundär spridningskorridor som är viktig på en regional nivå. 
Flera lokala spridningsvägar för barrskogsarter passerar genom planområdet. En tydlig 
indikation på fungerande spridningssamband är förekomsten av barrskogsmesen tofs-
mes. Hällmarktallskogen i planområdet har dessutom tillräckliga värden för att kunna ut-
göra ett habitat för tofsmesen. Planområdet fungerar på sådant sätt att det lokalt länkar 
samman den gröna infrastrukturen för barrskogar både i nord-sydlig riktning över skogs-
områden och öst-västlig riktning över Mälaren.  

Hinder för spridning inom planområdet och i anslutning till planområdet är idag byggna-
der, vägar, vatten och lövskog, vilka har olika motståndsfaktorer uträknade i den region-
ala barrskogssambandsanalysen (Ekologigruppen 2017). Byggnader har den högsta mot-
ståndsfaktorn med en motståndsfaktor på 20, det vill säga tofsmesens maximala sprid-
ning i barrskog är 1500 meter, men med en motståndsfaktor på 20 blir det maximala 
spridningsavståndet 75 meter. Vägar har en motståndsfaktor på 10, vilket ger ett maxi-
malt spridningsavstånd på 150 meter över vägområde. Vatten och lövskog har en mot-
ståndsfaktor på 2, vilket ger ett maximalt spridningsavstånd genom lövskog och över 
vatten på 750 meter. Inga av hindren i eller i direkt anslutning till planområdet utgör nå-
got absolut hinder, även om spridning troligtvis sker där det minsta spridningsmotstån-
det finns. 
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Från planområdets hällmark kan spridningsanalysen visa att tofsmes lättast kan spridas 
norrut via den nordöstra delen av hällmarken eftersom det finns barrskogssamband på 
ömse sidor E18. I detta parti ligger motorvägensavsnittet nedskuren mellan höjdpartier, 
vilket gör det lätt för arter som kan flyga eller som sprids med sporer att passera. Strax 
nordväst om hällmarken kan troligen också spridning ske norrut tack vare barrskog på 
ömse sidor E18, men med ett större hinder i form av bredare motorväg vid motorvägs-
påfarten och en normal vägbana som inte ligger nedskuren i terrängen. Tofsmes som ska 
spridas söderut från hällmarken har en relativt god spridningsmöjlighet genom att mo-
torvägen nedsänkt i terrängen, vilket underlättar spridning, men här är vägbanan något 
bredare vilket dock försvårar spridningen. Tofsmesen använder troligen planområdet för 
spridning över Mälaren i öst-västlig riktning eftersom Mälaren här inte är så bred (figur 
9). Sannolikt är idag den viktigaste springsvägen i nord-sydlig riktning för barrskogsarter 
över höjdpartiet i den nordöstra delen av hällmarkstallskogen där motorvägen är nedsku-
ren (figur 9). I söder är nedskärningen inte lika tydlig men sannolikt sker passager relativt 
enkelt även söder om hällmarkstallskogen (figur 8).  

Om barrskogsområdet öster om Ekolskrog bebyggs kommer den lokalt primära sprid-
ningsvägen för barrskogsarter vid hällmarken att blockeras och spridning av barrskogsar-
ter måste söka sig nya vägar. De vägar som är aktuella är strandzonen vid Ekolskrog, och 
den östligaste delen av planområden som enligt förslaget ska lämnas obebyggt.  

 
Figur 9. Inom planområdet harr fyra viktiga spridningsvägar identifierats och två spridningsvägar i nära samband 
till planområdet. Pil 1 visar det starkaste spridningssambandet, pil 2 det näst starkaste och pil tre ett svagare 
samband. Pil fyra visar ett svagt samband som troligen behöver förstärkas, liksom pil 5 och 6. Hinder utgör olika 
motståndsfaktor för tofsmes där byggnader är största hindret, följt av motorvägar och den minsta motståndsfak-
torn har vatten och lövskog. 
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Ädellövskogsmiljöer bedöms finnas i västra delen av planområdet vid Ekolskrog. I Upp-
sala län pekas också mälarområdet ut som en värdekärna för skogssamband och i syn-
nerhet ädellövskogssamband. Av denna anledning kommenteras här de regionala sprid-
ningsanalyser som beaktar ädellövskogssamband.  

Lövskogsvärden i planområdet 
I planområdet finns ädellövskogar och ädellövrika hagmarker bara vid i västra delen av 
planområdet vid Ekolskrog. Denna del av planområdet planeras som naturmark. Här 
finns bland annat flera gamla askar, flera döda almar, samt en död ihålig hagmarksek 
med diameter på ca 1,5 m. Någon naturvärdesbedömning har inte gjorts i denna delen av 
planområdet.  

I det område som planeras för exploatering i östra delen av planområdet finns endast 
mycket begränsade lövskogsvärden. Här finns några enstaka senvuxna ekar. De växer i 
kanten på hällmarken (objekt 5 figur 2). Här finns även enstaka äldre aspar, varav några 
är hålträd.  

Värdetrakten Mälaren 
Mälaren är enligt rapporten ”Grön infrastruktur i Uppsala län” en gemensam trakt för 
alla länen runt sjön Mälaren (Alsén 2019). I Uppsala län omfattar värdetrakten hela mäla-
rområdet samt Ekoln (figur 10). Området bildar enligt rapporten en insjöarkipelag med 
bl.a. rika lövskogar, trädbärande hagmarker och herrgårdsmiljöer. Värdefulla lövträdsha-
bitat är enligt rapporten bl.a. ekhagar, alléer med lind och ek, ädellövskogar med alm, 
lind, ek och hassel, hassellundar, asprika biotoper och strandskogar med äldre klibbal 
och knäckepil. Lind är ett särskilt betydelsefullt trädslag för biologisk mångfald kring 
Mälaren. Prioriterade är enligt rapporten skogstyper är ädellövskogar, inklusive hassell-
undar samt triviallövskogar med ädellövinslag. 

 

 
Figur 10.  Värdetrakter för skog i Uppsala län (Alsén 2019). Planområdets läge är inringat med en lila oval. 

 

Ädellövskogsnätverk 
Ett av underlagen till rapporten Grön infrastruktur i Uppsala län är en analys av 
Ädellövträdsnätverket i Mälarens Herrgårdslandskap –Uppsala (Koffman 2017). I denna 
utredning visas att planområdet ligger i nära anslutning till viktiga habitatnätverk för 
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ädellövträdslevande arter som kan sprida sig 1500 m (figur 11). Ingen del av planområdet 
ligger dock enligt denna rapport inom habitatnätverket.  

Utredningen Regional grön infrastruktur i Stockholms län omfattar planområdet (Eko-
logigruppen 2019). I denna rapport pekas parkmiljön väster om Ekolskrog ut som en se-
kundärt viktigt regionalt sprindingszon för ädellövskog.  

Ekologigruppens bedömning är att de västra delarna av planområdet (vid Ekolskrog) ut-
för ett relativt viktigt regionalt spridningsområde för ädellövskogsarter. Att detta område 
inte är med i analysen för ädellövskogsnätverk, beror sannolikt på att data om förekomst 
av ädellövträd i planområdet saknats när analysen genomfördes. 

 
Figur 11. Habitatnätverk för arter knutna till ädellövträd (Koffman 2017). Ju mörkare grön färg desto bättre är 
sambanden. Yttre gräns för områdena är markerat med rött. Planområdets läge är inringat med en lila oval. 

 

Habitatnätverk för läderbagge 
I Ädellövträdsnätverket i Mälarens Herrgårdslandskap (Koffman 2017) har även en ana-
lys gjorts med den mycket svårspridda eklevande arten läderbagge som modellart. Här 
har maximalt spridningsavstånd från ihåliga ekar satta till 250 meter. Analysen visar att 
planområdet inte ligger i anslutning till några områden som ingår i habitatnätverket för 
läderbagge (figur 12).  

 

 
Figur 12. Habitatnätverket för läderbagge (Koffman 2017). I denna analys förutsätts modellarten ha en sprid-
ning på 250 meter. Planområdets läge är inringar med en lila oval. 
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Ekologigruppens samlade bedömning är att planområdet i partiet väster om Ekolskrog 
idag har en relativt stor regional betydelse för spridning av lövskogslevande arter. De en-
staka äldre krattekar som finns i planområdets östra del och som kommer att avverkas, 
bedöms ha försumbar betydelse för de regionala spridningssambanden.  

Då planområdets västra del sparas som naturmark bedöms påverkan av planen som obe-
fintlig på befintliga habitatnätverk för ädellövskoglevande arter och lövskogssamband.  



 

Spridningsutredning  
Segersta 

 
Referenser 
Tryckta källor 
Alsén M. Kruys N. 2019. Grön infrastruktur i Uppsala län. Länsstyrelsens Meddelandeserie 2019:3. ISSN 
1400-4712. 

Ekologigruppen 2017. Regional grön infrastruktur i Stockholms län.  

Ekologigruppen 2020:1. Ekologisk spridningsanalys Årsta.  

Ekologigruppen 2020. Naturvärdesinventering Liljeholmen. Naturvärdesinventering enligt SIS 199000:2014, i 
sex detaljplanområden med tillägg naturvärdesklass 4, Stockholms stad 

Fritz. Ö., 2004. Jättesvampmal Scardia boletella i Halland - betydelsen av isolering, habitatareal och bestånds-
historik. 

Foltête J.C., Clauzel C., Vuidel G., 2012. A software tool dedicated to the modelling of landscape networks, 
Environmental Modelling & Software, 38: 316-327. 

Koffman, A. (2017). Ädellövträdsnätverket i Mälarens Herrgårdslandskap –Uppsala. Konnektivitetsanalyser för 
Länsstyrelsen i Uppsala läns arbete med grön infrastruktur och hotade arter. Calluna AB. 

McRae,B. H., Kavanagh, D. M. (2011). Linkage mapper connectivity analysis software. The Nature Conserv-
ancy, Seattle WA. Tillgänglig: http://www.circuitscape.org/linkagemapper 

Mörtbertg, U., Zetterberg, A., & Balfors, B. 2007a. Landskapsekologisk analys i Stockholms stad: Metodut-
veckling med groddjur som exempel (Dnr: 2008-011175-216, bilaga 2). Stockholm: Miljöförvaltningen, Stock-
holms stad. 

Mörtbertg, U., Zetterberg, A., & Gontier, M. 2007b. Landskapsekologisk analys i Stockholms stad: Habitatnät-
verk för eklevande insekter och barrskogsarter (Dnr: 2008-011175-216, bilaga 1). Stockholm: Miljöförvalt-
ningen, Stockholms stad. 

Saura, S. och Torné, J. 2012. CONEFOR 2.6 User manual. http://www.conefor.org/ 

Stockholms läns Landsting. 2018. RUFS 2050. REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMSREG-
IONEN.  

Stockholms stad 2018. Översiktsplan för Stockholms stad. https://vaxer.stockholm/globalassets/tema/over-
siktsplanen/uppdatering-av-op/godkannade-op/oversiktsplan-for-stockholms-stad-godkannandehandling.pdf 
Sidan besökt 2020-01-21 

SWECO 2019. Stockholms stad, Exploateringskontoret. Eknätverket vid Nybohovsskolan-Spridningsanalys för 
eklevande insekter 

WSP 2019. Stärkt grön infrastruktur i mellersta söderort-Förstärkningsåtgärder och strategier. 

 

Digitala källor 
Artportalen. Sökning med polygon inom och strax utanför området, uttag 2020-03-02. 

Stockholms stad. 2016. Dataportalen. Ekologiskt särskilt betydelsefulla ytor. 

Stockholms stad. 2016. Dataportalen. Habitatnätverk 2007. Eklevande arter och barrskogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

Spridningsutredning  
Segersta Bilaga 1. Naturvårdsarter funna i området 

Nedan listas de naturvårdsarter som utredningen funnit inom inventeringsområdet i ta-
bellform.  

 
Figur 1. Karta över delobjekt i området. Blågrön ellips markerar planområdets lövskogsdel, som inte planeras 

för bebyggelse. 0 markerar yngre barrskogsområden i den del av planområdet som planeras för bebyg-
gelse.  

I artkatalogen redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var 
(rubrik Förekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens).  

Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart 
det är (rödlistad art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart etc).  

I tabell 1 redovisas arter funna i den del av planområdet som ska bebyggas. Det vill säga 
den barrskogsdominerade delen. Tabell 2 redovisas arter funna i den del av planområdet 
som inte ska bebyggas. Det vill säga den lövskogsdominerade delen utmed Mälarstran-
den markerad med grön ellips i figur 1.  

 
  

0 
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Tabell 1. Naturvårdsarter funna i planområdets barrskogsdominerade östra del. Denna del är planerad för explo-
atering. Arterna är sorterade efter svenskt artnamn. Objekt 0 innebär att arten är funnen i ung barrskog utanför 
de utpekade naturvärdesobjekten. 
 

Art Artgrupp Indika-
tor-värde 

Natur-
vårdsarts-
kategori 

Förekomst Frekvens Källa 

Blå praktbagge Skalbaggar Högt Typisk art 
(9060) 

Objekt: 5 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Blåsippa Kärlväxter Visst Signalart skog, 
skyddad art 

Objekt: 4 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Guldlockmossa Mossor Visst Signalart skog, 
Typisk art (flera 
naturtyper) 

Objekt: 5 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Rostfläck Lavar Högt Typisk art 
(9190), Skog-
lig signalart 

Objekt: 5 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Spåtistel Kärlväxter Högt Typisk art (flera 
naturtyper) 

Objekt: 1 Flera Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Stjärtmes Fåglar Högt Ekolgigrup-
pens natur-
vårdsart 

Objekt: 6 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Svartmes Fåglar Visst Ekolgigrup-
pens natur-
vårdsart 

Objekt: 0 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Tallticka Storsvam-
par 

Högt Rödlistad art 
(NT), Skoglig 
signalart 

Objekt: 5 Enstaka Johan Allmér Ekologigrup-
pen 2019 

Tofsmes Fåglar Visst Typisk art 
(9010) 

Objekt: 5 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Vanlig flat-
bagge 

Skalbaggar Visst Typisk art 
(9060) 

Objekt: 4 Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 

Vedskivlav Lavar Högt Rödlistad art 
(NT), Signalart 
skog, Typisk 
art 

Objekt: 5  Enstaka Anders Haglund Ekologi-
gruppen 2020 
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ringen 2020  

Artlista 
Nedan listas samtliga arter som registrerades inom inventeringsområdet. Vad gäller fågel 
har samtliga arter som påträffats registrerats. För gäller insekter och lavar, svampar samt 
kärlväxter har fokus legat på arr hitta naturvårdsarter och svårspridda arter. Av denna 
anledning har i regionen vanliga och lättspridda arter har oftast inte registrerats.  

Tabell 1. Fågelarter funna i objektets barrskogsdel 27/8 2020 

Vitkindad gås (förbiflygande) 

Ringduva 

Större hackspett 

Nötskrika 

Svartmes 

Tofsmes 

Blåmes 

Talgoxe 

Stjärtmes 

Lövsångare 

Kungsfågel 

Bofink 

Grönsiska 

Tabell 2. Lavar och mossor funna i objektets barrskogsdel 27/8 2020 

Vedskivlav 

Rostfläck 

Svart spiklav 

Svart dynlav 

Stubbdynlav 

Guldlockmossa 

Tabell 3. Kärlväxter funna i objektets planområdets östra del 27/8 2020 

Blåsippa 

Spåtistel 
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Tabell 4. Insektsarter funna i objektets barrskogsdel 27/8 2020 

Blå praktbagge gnagspår 

Större tallkvistbock gnagspår 

Bitbock gnagspår 

Vanlig flatbagge immago 

Magdalis violacea  

Åttatandad barkborre gnagspår 

Större märgborre gnagspår 

Randig vedborre gnagspår 

Mindre poppelglasvinge? gnagspår 

Grön praktbagge? täckvingar 

Tabell 5. Fågelarter funna i objektets lövskogsdel 27/8 2020 

Ringduva 

Skata 

Gråkråka 

Entita 

Blåmes 

Talgoxe 

Lövsångare 

Kungsfågel 

Nötväcka 

Rödhake 

Sädesärla 

Bofink 

Grönsiska 

Tabell 6. Insektsarter funna i objektets lövskogsdel 27/8 2020 

Blanksvart trämyra 

Dorcatoma dresdensis 

Jättesvampmal 

Tabell 7. Kärlväxt- och svamparter funna i objektets lövskogsdel 27/8 2020 

Svartöra 

Rostöra 

Lundstarr 

Tibast 

Hässleklocka 

 
 

 

 
 


