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Sammanfattning
Under våren 2011 fick Calluna AB i uppdrag att genomföra naturvärdesinventering i 
några av de områden som ingår i Håbo kommuns fördjupade översiktsplan för Bålsta. 
Inventeringen omfattar Torresta-Talltorp och Nya Kalmarsand och delar av  
Häradsallmänningen. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska Nya Kalmarsand 
utredas för bostadsbebyggelse och Häradsallmänningen för annan verksamhet (kontor, 
industri och handel). Torresta-Talltorp är betecknat som omvandlingsområde. 
Avgränsningarna för inventeringarna är inte helt de samma som de utpekade 
områdena i den fördjupade översiktsplanen utan framgår av figur 2 och 3.

Områdena inventerades enligt metoden ”NVI- naturvärdesinventering”. Där pekas 
värdefulla delområden och objekt ut. Känslighet för exploatering beskrivs också. 
Bakgrundsmaterial har inhämtats från Länsstyrelsens register över skyddad natur och 
Natura 2000-områden, från Artdatabanken som har register över observationer av 
rödlistade arter, om nyckelbiotoper och naturvärden som Skogsstyrelsen för register 
över samt underlag från Håbo kommun. Kommunen har bl.a. ett naturvårdsplan som 
antogs 2011.

Torresta-Talltorp 

De högsta värdena finns längs Mälarstranden med bl.a. grova, solbelysta tallar som har 
högt naturvärde. Spritt i området finns små skogsmiljöer med naturvärde. Även en 
igenväxande betesmark som tidigare hävdats har högt naturvärde genom en värdefull 
markflora. Trädmiljöerna och även Mälaren kan vara känsliga för förändrad 
markanvändning och till dessa värden behöver en övergripande hänsyn tas. I övrigt 
bör bebyggelse anpassas till de små delområden med naturvärden som finns spridda i 
området.

Nya Kalmarsand och Häradsallmänningen

Området består till största delen av skogsmark. De högsta naturvärdena finns i 
beståndet av gammal tall som främst finns vid stranden. Även strandmiljön med 
vassar är värdefull liksom små områden på hällmarker och åsmiljöer. Stranden vid 
Lillsjön har också högt värde. Hänsynen bör utformas enligt samma principer som för 
Torresta- Talltorp.
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Allmän beskrivning av området
De inventerade områdena ligger i Håbo kommun i Uppsala län och inom det område 
som avgränsas av den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort. 

Området Nya Kalmarsand sträcker sig från Kalmarviken till E 18 med vissa avbrott.  
Järnvägen skär genom det inventerade området, men går delvis i tunnel. Även 
Stockholmsvägen går genom området. Gränsen för inventeringen går i kanten för Nya 
Kalmarsands utredningsområde och omfattar dessutom en del av Lillsjöns närmsta 
område (den norra stranden) samt ett område norr om E 18.  Området domineras av 
barrskog som till stor del saknar högre värden i dagsläget. Nära Mälaren finns äldre 
tall med mycket höga värden. Små hällmarker sticker upp på några ställen och även 
här finns inslag av äldre tall. Sandmarker med öppna ytor och flora knuten till sådana 
miljöer är ett potentiellt värde i området eftersom området delvis ligger på åsen. I 
Kalmarviken finns vassområden och delar av stranden är bevuxen med sumpskog. 
Här finns värden för fågel. Vattenmiljön är inte närmare undersökt med avseende på 
artsammansättning bland vattenväxter, fauna etc.

Området vid Torresta-Talltorp domineras av skog i de södra delarna och av 
jordbruksmark i norr. Skogen är mest värdefull i de strandnära lägena, med träd som 
exponeras för solen och som på flera ställen börjar bli gamla. I norr dominerar åkrar 
men det finns inslag av värdefull flora i en gammal betesmark.

Enligt Naturvårdsplanen för Håbo kommun är ängs- och hagmark, ädellövskog och 
våtmarker biotoper som är viktiga att skydda. Övriga biotoper som bör skyddas är 
strandängar, lövskogar, äldre barrskog, sumpskog och skyddsvärda vattendrag. 
Barrskog, blandskog och åkermark är de mest förekommande biotoperna inom Håbo 
kommun.

Fördjupad översiktsplan för Bålsta

De inventerade områdena ligger inom det område som omfattas av den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort. Håbo kommun växer och till största delen ska det ske 
inom området för den fördjupade översiktsplanen. Fram till 2035 ska mellan 2 500 och 
3 000 nya bostäder byggas i kommunen. Kring år 2035 beräknas kommunen ha vuxit, 
från dagen dryga 19 000 invånare till 25 000.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås området kring Nya Kalmarsand att 
bebyggas. I det inventerade område finns också i den fördjupade översiktsplanen 
reservat för ny järnväg, bilväg och i kanten vid Mälaren en ny gång- och cykelväg. 
Häradsallmänningen är satt som verksamhetsområde för t.ex. handel. Det ligger intill 
Lillsjön norr om Nya Kalmarsand.
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Figur 1 Sammanfattande karta med planeringsmål från den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14



Södra delen av Torresta-Talltorp är markerat som omvandlingsområde där 
avloppssystem och vattenförsörjningen bör förbättras. Till området behövs också en ny 
infartsväg. 

I den fördjupade översiktsplanen nämns betydelsen av gröna stråk och tillträde för 
friluftslivet till Mälarstranden som viktiga kvaliteter i kommunen och som ska bevaras 
och utvecklas. Skogen kring Torresta-Talltorp beskrivs som en skog med sociala 
värden, liksom skogen inom området Nya Kalmarsand. I Torresta-Talltorp finns en 
skyltad naturstig och elljusspår. 
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Metodik 
I naturvärdesinventeringen (NVI) har delområden klassats och beskrivits. Områdena 
har klassats i tre steg; mycket högt naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2), 
naturvärde (klass 3).

Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt metoden Naturvärdesinventering

Klass NVI Kommunal naturvård, 
riktvärde 

Naturvärdeskriterier för klass 
i NVI

Rekommendation

exploatering

Mycket högt 
naturvärde 
(klass 1)

Riksintresse (nationellt 
intresse) eller
länsintresse

Området har de viktigaste 
huvudkomponenterna för 
ekologiskt funktionalitet intakta. 
Signalarter/indikatorarter för 
naturtypen ska finnas. Ofta 
fyndplats för rödlistade arter.
Värdekomponenter som skapar 
artrikedom och variation i 
området förhöjer värdet på 
området.

Alla objekt klassade till 
mycket högt naturvärde 
är känsliga för ingrepp 
och ska ej exploateras.

Högt naturvärde
(klass 2)

Kommunalt intresse Området har någon eller några 
av de viktigaste 
huvudkomponenterna för 
ekologisk funktionalitet kvar men 
inte alla. Signalarter/
indikatorarter för naturtypen 
finns i någon del av objektet. 
Många värdekomponenter som 
skapar variation och artrikedom 
kan ersätta förekomsten av flera 
huvudkomponenter. 
Landskapsekologiskt värdefulla 
områden i värdetrakter för en 
viss naturtyp kan klassas till högt 
naturvärde.

Vissa objekt i den här 
klassen bör ej 
exploateras.
Vissa objekt kan vara 
möjliga att göra intrång i 
om stor hänsyn visas.

Naturvärde 
(klass 3)

Lokalt intresse Området saknar de viktigaste 
huvudkomponenterna för 
ekologisk funktionalitet men har 
flera värdekomponenter intakta 
som gör området artrikt och/eller 
variationsrikt.
Området kan sakna de viktigaste 
huvudkomponenterna för 
ekologisk funktionalitet men har 
stor potential att utveckla dem 
inom 30-50 år.

Vissa objekt kan vara 
möjliga att göra intrång i 
om stor hänsyn visas.
Vissa objekt kan 
exploateras utan förlust 
av större naturvärden 
men de bör i möjligaste 
mån undvikas.

Resultat naturvärdesinventering

Delområden med naturvärden

Resultatet redovisas i tabellform i tabell 2 och 3 med områdesnummer, naturtyp och 
naturvärdesklass och på karta i figur 2 och 3. Områdesbeskrivningar för de olika 
objekten finns under rubriken ”Områdesbeskrivningar”. De inventerade områdena har 
relativt få delområden med naturvärden, och områdena har även små arealer. 
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Torresta-Talltorp

De högsta naturvärdena finns längs Mälarstranden med bl.a. grova, solbelysta tallar 
som har högt värde. Spritt i området finns små skogsmiljöer med naturvärde. Även en 
igenväxande betesmark som tidigare hävdats har högt naturvärde genom en värdefull 
markflora. Trädmiljöerna och även Mälaren kan vara känsliga för förändrad 
markanvändning och till dessa värden behöver en övergripande hänsyn tas. I övrigt 
bör bebyggelse anpassas till de små delområden med naturvärden som finns spridda i 
området.

Tabell 2. Delområden med naturvärden i området Torresta-Talltorp 

Områdes-
nummer

Naturtyp Klass

1 Sumpskog med grov tall i kanten                                                               3

2 Lövskog                                                                                                           2

3 Strandskog med grov tall och al                                                                  2

4 Bäck med inslag av albård 3

5 Strandskog med al och tall 2

6 Granskog 3

7 Triviallövskog                                                                                                 3

8 Åkerholme                                                                                                       3

9 Gammal betesmark/åkerholme 2
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Figur 2. Karta med delområden med naturvärden i Torresta-Talltorp.



Områdesbeskrivningar Torresta-Talltorp

1 .  Sumpskog  med  grov  ta l l  i  kanten                                   k las s  3                                                              

Naturvärden
Naturvärdet består av grov tall i kanterna på en utdikad sumpskog. Gamla, grova 
tallar är viktiga för många insekter och kan fungera som boträd för rovfåglar. I 
området finns en viss tillgång på död ved. Död ved är ett viktigt substrat för många 
insekter. Det finns även gamla granar som etablerade sig innan dikningen. 

Beskrivning
Igenväxande, utdikad sumpskog där det nu växer gran, ung al, björk och med grov tall 
i kanterna. I de minst dikespåverkade delarna finns fortfarande små vattensamlingar. 
Gran förekommer i buskskiktet. I fältskiktet växer starr i de fuktigaste delarna och 
blåbärsris i de torrare delarna. I stora delar saknas fältskikt. 

Känslighet
Området är känsligt för avvattning. Det förändrar förutsättningarna för floran och gör 
att granen får ett starkare fäste i förhållande till t.ex. alen. För att bibehålla fuktigheten i 
biotopen är området även känsligt för utglesningar i trädskiktet. Grova tallar, som de 
som växer i kanten av området, är ovanliga i dagens skogslandskap. Vid en 
exploatering bör grova träd av alla sorter sparas.

2. Lövskog                                                                                                           klass 2

Naturvärden
I området som domineras av lövskog förekommer äldre tallar, granar och björkar som 
etablerade sig innan den senare successionen av blandlövskog. Igenväxningen har gått 
så långt att naturvärdet idag består av den samlade skogsmiljön med tät, frodig 
lövskog och ett rikt fältskikt. Den täta, strandnära skogen är en viktig fågelmiljö och 
här kan det även finnas värden för insekter och landlevande snäckor. Tidigare har 
granbarkgnagare (Microbregma emarginata) noterats på en äldre gran (Aronsson 2007). 
Utterspillning påträffades vid stranden 1995 (Artdatabanken). Uttern är rödlistad i 
kategorin Sårbar (VU).

Beskrivning
En liten halvö med blandlövskog med al, ask, alm, björk, gran och tall i trädskiktet. 
Beståndet är flerskiktat och tätt. Äldre träd förekommer. I buskskiktet växer bland 
annat hägg och skogstry. Fältskiktet består dels av blåbärsris men har inslag av en 
rikare flora med blåsippa, ormbär och getrams.

Känslighet
Området är känsligt för avverkning och utglesning.
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3 .  S trandskog  med  grov  ta l l  och  a l                                    k las s  2                                                                

Naturvärden
Solbelysta, grova tallar växer i en bård mot Mälaren. Vissa av tallarna är grova och det 
förekommer död ved, mest som nedrasade grenar. I bården växer det även al varav 
vissa är grova och gamla. Det förekommer stående döda alar med bohål efter större 
hackspett i. Utterspillning påträffades vid stranden 1995 (Artdatabanken). Uttern är 
rödlistad i kategorin (VU).

Beskrivning
Smal bård med opåverkad strand där det växer grov tall och enstaka alar. Fältskiktet är 
svagt utvecklat och i buskskiktet förekommer enstaka granar. Miljön är öppen och ljus.  

Känslighet
Området är känsligt för avverkning av grova träd och utglesning. 

4 .  Bäck  med  ins lag  av  fukt löv                                           k las s  3                                                                       

Naturvärden
Bäck med sandig botten och inslag av al och sälg kring bäckfåran utgör naturvärdet. I 
fältskiktet i den omgivande skogen (grandominerad) växer blåsippa som indikerar att 
det finns kalk i marken. Utterspillning har påträffats vid stranden 1995 
(Artdatabanken). Uttern är rödlistad i kategorin (VU).

Beskrivning
En liten skogsbäck som mynnar i Mälaren. I bäcken växer ältrannunkel och 
bäckveronika. Kring bäcken växer al och enstaka sälg. Buskskiktet är svagt utvecklat i 
den omgivande granskogen och längs bäcken.

Känslighet
Vattendraget är känsligt för ändrad tillrinning. Insektslarver, snäckor och eventuell fisk 
i bäcken behöver vatten i tillräcklig mängd och av god kvalité. Naturvärdena är också 
känsliga för avverkningar i den omgivande skogen eftersom detta skulle öka 
solinstrålningen och höja vattentemperaturen, vilket skulle leda till mindre syre i 
vattnet och sämre vattenkvalitet.

5 .  S trandskog  med  a l  och  ta l l                                            k las s  2

Naturvärden
Solbelysta, tallar växer i en smal bård mot Mälaren. Vissa av tallarna är grova och det 
förekommer död ved, mest som nedrasade grenar. I bården växer det även al varav 
vissa är grova och gamla. Det förekommer stående döda alar med bohål efter större 
hackspett. I väster förekommer även asp på  blockrik mark som är gynnsamt för 
kräldjur. Utterspillning har påträffats vid stranden 1995 (Artdatabanken). Uttern är 
rödlistad i kategorin (VU).
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Beskrivning
Smal bård med opåverkad strand där det växer grov tall och enstaka alar. Fältskiktet är 
svagt utvecklat och i buskskiktet förekommer enstaka granar och hägg. Miljön är 
omväxlande öppen och ljus eller mer sluten. Fältskiktet är svagt utvecklat. I vattnet 
utanför finns små vassruggar.

Känslighet
Se delområde 3.

6 .  Granskog                                                                     k las s  3

Naturvärden
I området som ligger i en sänka förekommer senvuxen gran och det är ett ganska stort 
inslag av asp och björk. Det finns viss förekomst av död ved. I fältskiktet växer bland 
annat blåsippa som indikerar att det finns kalk i marken. 

Beskrivning
 I trädskiktet förekommer gran, asp och björk. Skogen är ganska tät. I fältskiktet växer 
ormbär, blåsippa och vårfryle. I sänkan rinner ett litet vattendrag som mynnar från en 
kulvertering i områdets norra del.

Känslighet
Området är känsligt för direktpåverkan genom t.ex. avverkning. Det är även positivt 
att spara en skyddszon kring delområdet.

7 .  Tr iv ia l lövskog                                                              k las s  3                                                                                       

Naturvärden
Aspbestånd som ännu är ganska ungt, men det förekommer äldre asp och även sälg 
och björk. Det finns gott om klen, död ved i området. Ett par stående döda björkar med 
fnöskticka förekommer också. I fältskiktet finns det inslag av blåsippa, ekorrbär och 
ormbär.

Beskrivning
Igenväxande mark där det tidigare har stått enstaka asp, björk och sälgar. Nu 
dominerar unga aspar men en del äldre träd står kvar.  Fältskiktet är glest men det 
förekommer gräs och inslag av örter som trivs i ganska slutna miljöer på näringsrik och 
kalkhaltig mark.

Känslighet
I området finns gamla träd som det är positivt att spara. Det bör också finnas en 
kontinuitet av asp och sälg i området. 
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8 .  Åkerho lme                                                                   k las s  3                                                                                                      

Naturvärden
Bryn som vetter mot söder med asp och sälg och inslag av bärande buskar som slån 
utgör naturvärdet här.

Beskrivning
Åkerholme med ett bryn som domineras av asp, men där det även förekommer 
enstaka sälg och tall. I fältskiktet förekommer gullviva och bergsslok.

Känslighet
Se område 7.

9 .  Gammal  be tesmark/åkerho lme                                     k las s  2                                                        

Naturvärden
Gammal betesmark som håller på att växa igen. I vissa delar är marken fortfarande 
öppen med en hävdgynnad flora. Här växer bland annat arter som flentimotej, 
jungfrulin, solvända, backtimjan, backlök, axveronika och brudbröd. Vid inventeringen 
inför kommunens naturvårdsplan påträffades även åkervädd, backglim, rödklint, 
kantig fetknopp, tjärblomster, småfingerört, backnejlika, bergven och berggröe 
(Aronsson 2010).  Bland insekterna noterades då skogsnätfjäril (Melitaea athalia) och 
cikadavårtbitare (Metrioptera roeseli). (Aronsson 2010). 

Beskrivning
Området har inte hävdats på lång tid och är under igenväxning. I de trädbevuxna 
partierna dominerar av asp med inslag av äldre tall och björk. I buskskiktet växer rönn 
och enbuskar. Floran i fältskiktet varierar med igenväxningsgrad, markens fuktighet 
och näringsstatus. I de mer igenvuxna delarna förekommer lundkovall, örnbräken, 
kruståtel, liljekonvalj, skogsklöver och blåbärsris medan det i de öppnare partierna 
förekommer arter som gynnas av hävd.

Känslighet
Området är känsligt för bebyggelse och även för fortsatt igenväxning. Området bör 
hävdas antingen genom bete eller genom sen slåtter med upptag.
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Del av Häradsallmänningen och Nya Kalmarsand

Området består till största delen av skogsmark. De högsta värdena finns i beståndet av 
gammal tall som finns vid stranden. Även strandmiljön med vassar är värdefull liksom 
små områden på hällmarker och åsmiljöer. Stranden vid Lillsjön har också högt värde. 

Tabell 3 delområden med naturvärden i området Häradsallmänningen och Nya 
Kalmarsand

Områdes-
nummer

Naturtyp Klass

1 Björkhage och strandskog vid Lillsjön 2

2 Tallskog och torrlagd sumpskog 3

3 Strand och grunt vatten med vass 2

4 Strandskog 3

5 Tall 1

6 Hällmarkstallskog 3

7 Hällmarkstallskog 2

8 Sumpskog 3
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Figur 3. Karta med delområden med naturvärden i Nya Kalmarsand och del av 
Häradsallmänningen
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1 .  Björkhage  och  s trandskog  v id  L i l l s jön        k las s  2

Naturvärden
Lillsjön har bildats i en dödisgrop i åsen.  I den norra delen, där det finns en liten bäck 
som mynnar efter ett täckdike från åkern som ligger ovanför, finns en svag 
ravinbildning. 

Grova björkar och alar förekommer och även en grov högstubbe av björk. Sälg är ett 
värdefullt trädslag och växer i området. I fältskiktet växer tandrot och blåsippa som är 
signalarter och visar på en rik lundmiljö. Marken är sandig och det är gynnsamt för 
flera ovanliga marksvampar, kärlväxter och insekter. Arter knutna till sandiga miljöer 
har tidigare noterats i närheten (Artdatabanken 1940 - 2004). 

Beskrivning 
Nordöst om sjön finns ett glest, björkbestånd med inslag av sälg, asp och al. Träden står 
spritt i området och domineras av björk. Närmare sjön växer sälg och al vid 
strandkanten. Det finns ganska gott om död ved. Beståndet har en viss skiktning. I 
buskskiktet växer bl.a. hägg i de friskare partierna. Fältskiktet består av gräs och örter.

Känslighet
Området är känsligt för exploatering och anläggning av asfalterade ytor, 
parkanläggning mm., men även för allt för långt gången igenväxning. Området bör 
bevaras som naturmark med inslag av träd, en rik flora och små öppna sandpartier.

2 .  Ta l l skog  och  torr lagd  sumpskog                                    k las s  3

Naturvärden
Hällmarkstallskog med inslag av död ved och träd som börjar bli grova och med grov 
bark. Miljön är ganska öppen och det är gynnsamt för många av de ovanligare arterna 
som är knutna till tall. Spillkråka och duvhök noterades vid fältbesöket.

Beskrivning
Hällmarkstallskog på en höjd omgiven av yngre skog och kalhygge. Miljön är öppen 
och på hällarna breder lavmattor med renlavar och fönsterlav ut sig. Intill fins en 
torrlagd sumpskog med tall, men även al.

Känslighet
Området förlorar delvis kontakten med andra liknande områden om bebyggelse 
uppförs. Spillkråkan tål inte bebyggelse bra, medan andra värden som finns knutna till 
hällmarkstallskog påverkas mindre. Det är positivt att spara inslag av äldre skog som 
detta vid bebyggelse i området. Det bidrar både till en attraktiv miljö för människor 
och för trädkontinuieteten vidare. 
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3. Strand och grunt vatten med vass                                                                            klass 2

Naturvärden
Kalmarviken är delvis vassbexuxen med en vassbård som är upp till 50 meter bred. 
Vassen skapar miljöer som passar att häcka i för många arter som brunand och 
skäggdopping. Vassen är ganska heterogen och luckig och det bidrar till naturvärdet 
för häckande och rastande fåglar.

Floran i vattnet är delvis känd genom tidigare observationer. På de sandiga bottnarna 
växer strandpryl och styvt braxengräs (Aronsson 2010). Det är arter som växer som 
rosetter på botten och som kräver goda ljusförhållanden och god vattenkvalité.

Beskrivning
Landstrand som domineras av vass, starr och jättegröe i de öppna partierna. I 
fuktlövskogen som finns i den södra delen växer gul svärdslilja och hundstarr.  Vass 
täcker i stranden och den strandnära delen av sjön. Strandskog med al, björk och även 
sälg lite högre upp. 

Känslighet
Området är känsligt ur flera perspektiv. Genom en exploatering i Kalmarvikens 
tillrinningsområde påverkas dagvattenkvalitén generellt. Om exploatering sker 
strandnära, som i detta område, släpps föroreningar i både fast och flytande form 
direkt ut i Mälaren. Det påverkar den ekologiska statusen. Vilka parametrar som 
påverkas och vad det får för konsekvenser på längre sikt behöver utredas vidare.

Vassbältet och annan strandvegetation på landstranden går också förlorad om området 
exploateras. Den är häckningsmiljö för änder, doppingar och andra fåglar. Vassen 
bidrar också till att skapa lugna vattenförhållanden längre ut i viken för flyttfågel.

Vattenväxter och fauna har inte inventerats. Dessa kopplar till Mälarens och 
Kalmarvikens ekologiska status.

4 .  S trandskog                                                                  k las s  3

Naturvärden
Landmiljön är varierad med en mosaik av skuggiga och ljusa partier. Det finns ett par 
avsnörda småvatten som kan vara livsmiljöer för groddjur. I vissa delar av 
strandskogen dominerar al där en del har antydan till sockelbildning. Alsocklar 
fungerar som små mikrohabitat för mossor, lavar och svampar. Det finns en viss 
förekomst av död ved. Död ved kan vara födo- och boplats för en mängd insekter och 
fåglar. Sälg som är en viktig nektarkälla för vildbin och andra insekter under den tidiga 
våren förekommer också.

Beskrivning

                                   Naturvärdesinventering i Håbo kommun  

2011-10-10
 

17



Trädskiktet domineras av al men i de torrare delarna växer asp och även lönn 
förekommer. I buskskiktet växer hägg. I de torrare delarna är fältskiktet svagt 
utvecklat. Blåsippa förekommer här liksom gräs.

Känslighet
I fuktlövskogen finns värden för fågel och insekter. Dessa minskar om områdets storlek 
minskar och även om den sköts mer intensivt.

Området är känsligt ur flera perspektiv. Genom en exploatering i Kalmarvikens 
tillrinningsområde påverkas dagvattenkvalitén generellt. Om exploatering sker 
strandnära, som i detta område, släpps föroreningar i både fast och flytande form 
direkt ut i Mälaren. Det påverkar den ekologiska statusen. Vilka parametrar som 
påverkas och vad det får för konsekvenser på längre sikt behöver utredas vidare.

5 .  Ta l l                                                                           k las s  1

Naturvärden
Tallbård och fristående grova tallar utgör en del av det höga naturvärdet. Det finns 
svampar och insekter som är knutna till gamla tallar i solöppna lägen. Reliktbock 
(Nothorhina punctata) har konstaterats här. Det är en rödlistad skalbagge som förs till 
kategorin nära hotad (NT). Den är knuten till grova, levande gamla tallar som står 
soligt. 

Fältskiktet är glest och här har den sällsynta luddvickern (Vicia villosa) och andra 
ovanliga växter knutna till sandiga och öppna miljöer påträffats (Aronsson 2010). 
Luddvicker är rödlistad och förs till kategorin Sårbar (VU). Den är knuten till öppna 
och torra platser där den inte konkurreras ut av mer starkväxande arter.

Beskrivning
Fristående tallar och gles tallskog på stranden vid Kalmarsand och dels på en liten 
sluttning nordöst om Stockholmsvägen. Trädskiktet är glest och buskskikt saknas i 
stort sätt. I fältskiktet växer lingon, smalbladiga gräs, men även för miljön typiska örter 
har påträffats här som harklöver och ullört.

Känslighet
Området med de goda förutsättningarna för de känsliga och ovanliga arterna är 
ganska litet redan som det är. Därför är värdena känsliga för en minskad storlek på 
området och för ändring av förhållandena i på marken och i trädskiktet.

Reliktbocken kräver ljusöppen miljö med gamla tallar som utvecklat grov bark. Här är 
det av betydelse att spara varje enskilt träd och även att bevara den öppna miljön kring 
dem. Det är också viktigt att ha kvar ytor med gles vegetation på sandig mark. 
Information bör lämnas om värdena i anslutning till området.

För att luddvickern ska finnas kvar ska inte fältskiktet vara slutet och det ska vara 
ljusöppet och varmt. Arten är ettårig och beroende av fröspridning för reproduktion.  
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6 .  Häl lmarks ta l l skog                                                       k las s  3

Naturvärden
Hällmarkstallskog med gamla tallar och förekomst av träd med grov bark och död ved. 
Tallarna står öppet och solbelyst. Förekomst av död ved i öppna och soliga lägen är 
gynnsamt för ovanliga insekter.

Beskrivning
Hällmarkstallskog med inslag av gamla tallar. Beståndet är ganska glest och buskskikt 
saknas i stort, men det förekommer rönn i sänkor med lite mer jord. Fältskiktet är glest 
och består av smalbladiga gräs. På hällarna breder lavmattor ut sig.

Känslighet
Se delområde 2.

7 .  Häl lmarks ta l l skog                                                        k las s  2

Naturvärden
Hällmark med brant sluttning där det även växer asp. I branten och på hällen 
förekommer grova träd och det finns ganska rikligt med död ved i området. På en tall 
växte grovticka som är en signalart och som indikerar gammal tallskog med 
kontinuitet. I området finns tallar med bohål som spillkråka hackat ut.

Beskrivning
Hällmarkstallskog på en höjd omgiven av kalhygge. Det är ganska gott om död ved i 
området, både liggande och stående, döda tallar förekommer. Miljön är öppen och på 
hällarna breder lavmattor med renlavar och fönsterlav ut sig.

Känslighet
Se delområde 2.

8 .  Sumpskog                                                                    k las s  3

Naturvärden
Sumpskog med al, björk och tall. Alarna har socklar och dessa är små mikrohabitat för 
mossor, lavar och svampar. Det finns en viss förekomst av död ved. Död ved kan vara 
födo- och boplats för en mängd insekter och fåglar. 

Beskrivning
Sumpskog med al, björk och tall. Vattnet är högt trots en torr vår. I fältskiktet växer 
hundstarr, gul svärdslilja och signalarten missne, som visar på rörligt, näringsrikt 
vatten. I buskskiktet, på tuvor och socklar kommer små granar. 

Känslighet 
Området är känsligt för avvattning. Det förändrar förutsättningarna för floran och gör 
att granen får ett starkare fäste i förhållande till t.ex. al. För att bibehålla fuktigheten i 
biotopen är området även känsligt för utglesningar i trädskiktet.
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Naturvärdesobjekt

Förutom delområden med naturvärden har naturvärdesobjekt noterats. De består av 
grova/naturvärdesträd (asp, björk, sälg och tall), sandblottor, branter och småvatten. 
Nedan beskrivs vilka värden som är knutna till dessa miljöer generellt och vilken 
känslighet de har och hur de kan skyddas vid exploatering och vidare planarbete.

Naturvärdesträd asp
Naturvärde: Asp kan vara viktigt för lavar, mossor och även som boträd för fåglar efter 
att hackspettar hackat ut hål ur den relativt porösa veden. 

I östra Svealand kan grov baronmossa (Anomodon viticulosus), fällmossa (Antitrichia 
curtipendula), trubbfjädermossa (Homalia trichomanoides) och platt fjädermossa (Neckera 
complanata ) påträffas. Bland lavar som är ovanliga och gärna växer på asp kan lunglav 
och olika gélelavar nämnas. Exempel på skalbaggar knutna till asp är  Upplands 
landskapsinsekt, den fridlysta cinnoberbaggen (Cucujus cinnaberinum) samt en lång rad 
sällsynta arter.

Beskrivning: Aspar växer ofta i kloner. De mest värdefulla träden behöver inte vara de 
grövsta utan kan växa på magrare mark. Ofta kan träden ha håligheter och skrovlig 
bark. Partier med död ved kan förekomma. 

Känslighet: Ofta tål trädet exponering, men känsliga arter, t.ex. lunglav, kan fara illa 
om luftfuktigheten minskar. Här måste dock en individuell bedömning göras eftersom 
solexponerade aspar, främst hålaspar, asphögstubbar och levande aspar med död ved, 
kan vara mycket viktiga miljöer för många vedlevande insekter. Enskilda träd kan 
skyddas i detaljplan och kan behöva plankas in eller skyddas på annat sätt under 
exploatering.

Naturvärdesträd björk
Naturvärde: Björk är ett av de fattigare träden när det gäller lavar och mossor, men 
fungerar som boträd åt fåglar på samma sätt som aspen. Få insekter är exklusivt 
knutna till björk men det finns en del ovanliga arter som förkommer i t.ex. björk, asp 
och al.

Beskrivning: Glasbjörk växer i fuktiga miljöer. Den bildar ofta högstubbar sedan den 
blivit angripen av björkticka eller fnöskticka. I torrare miljöer växer vårtbjörken. Här 
kan den avvikande formen och betesspår bidra till naturvärdet. 

Känslighet: Trädet växer gärna i ljusöppna förhållanden. Insekter som kan förekomma 
gynnas ofta också av öppna och varma förhållanden. Särskilt värdefulla, och särskilt 
känsliga mot igenväxning eller nedsågning, är björkar med tickor, som kan vara 
livsmiljö för en mycket lång rad krävande insekter. Glasbjörkens värden utvecklas 
även i mer skuggiga miljöer.  Enskilda träd kan skyddas i detaljplan och kan behövas 
plankas in eller skyddas på annat sätt under exploatering.
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Naturvärdesträd sälg
Naturvärde. Sälgen är viktig för en rad insekter, både veden och för att den blommar 
tidigt om våren då utbudet av nektarkällor är litet. Sälg i sandmiljöer är särskilt 
gynnsamt då sand (finsand, silt) är ett bra substrat för en del ovanliga steklar att 
anlägga bo i. Gammal sälg med grov bark kan hysa ovanliga lavar, ungefär samma 
arter som asp.

Beskrivning: Sälgen blir ofta rötad av t.ex. sälgticka. Stammen kan bli mycket grov. 
Ofta delar sig stammen i flera stammar. Håligheter, inslag av död ved och grov bark 
bidrar till naturvärdet.

Känslighet: Sälgen växer ganska ljust och kan uppträder ofta som solitär i bryn, som 
inslag i t.ex. granskog eller längs vägkanter. Markstörning som brand kan ge uppslag 
och föryngring av sälg.  Enskilda träd kan skyddas i detaljplan och kan behövas 
plankas in eller skyddas på annat sätt under exploatering.

Naturvärdesträd tall
Naturvärde: Tallen kan bli gammal. I hällmarker blir träden senvuxna och kan ha 
värden för bland annat lavar och vedsvampar. Grova tallar är det vanligaste boträdet 
för t.ex. fiskgjuse och havsörn som har stora, tunga risbon. I solbelysta lägen är tallen 
viktig för sällsynta insekter som skalbaggarna raggbock och reliktbock. I åsmiljöer kan 
det finnas sällsynta marksvampar knutna till tall.

Beskrivning: Värdefulla tallar har ofta grov bark och inslag av död ved. Tjockleken 
varierar med växtplatsen.

Känslighet: Tallen vill ha ljusa miljöer för att trivas och utvecklar de största 
naturvärdena under ljusa förhållanden. Enskilda träd kan skyddas i detaljplan och kan 
behövas plankas in eller skyddas på annat sätt under exploatering.

Branter
Naturvärde: Bergsbranter i skuggiga miljöer kan vara fina miljöer för mossor, lavar och 
en del kärlväxter. Exempel på ovanliga mossor som kan finnas är fällmossa (Antitrichia 
curtipendula) och nordisk klipptuss, (Cynodontium suecicum). Vanliga lavar som kan 
trivas är filtlavar (Peltigera) och näverlav (Platismatia glauca). Ofta finns gamla träd i 
anslutning till branten, då skogsbruket har undvikit att avverka på svårtillgängliga 
platser.

Beskrivning: Branterna i området är högst ett par meter och återfinns i skogsmiljö med 
ett fuktigt mikroklimat. Branterna är ofta mossklädda och fuktiga. De är omgivna av 
barrskog. I sluttningar i närheten kan det växa asp som är värdefull och på hällmarken 
ovan tall. 
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Känslighet: Eftersom värdena är knutna till ett fuktigt mikroklimat och hög 
luftfuktighet så behöver branter och klippvägar en skyddszon av kvarlämnad skog för 
att bevara sina värden.

Sandblottor
Naturvärde: Sandig mark med gles vegetation har värden för sällsynta växter, svampar 
och insekter. Svampar som förekommer bildar mykorrhiza med tall eller gran och 
utnyttjar trädet för att kunna leva i den näringsfattiga och torra miljön. Bombmurkla 
och goliatmusseron är exempel på ovanliga svampar  sandiga miljöer. Exempel på 
kärlväxter är backsippa, sandvedel med även mer vanliga arter som ullört och 
harklöver. Det är växter som försvinner om fältskiktet sluts och konkurrensen blir för 
stor. Insekter utnyttjar den sandiga marken för bon och äggläggning. Det finns många 
sällsynta steklar och även skalbaggar och tvåvingar och knutna till dessa miljöer, t.ex. 
svarpälsbi, en mycket sällsynt art som det nyligen återfunnits på flera platser i 
Stockholmstrakten.  

Beskrivning: Åsmaterial som blottas då fältskikt och trädskikt är glest. Ytorna är 
varma och torra och särskilt värdefulla om de förekommer i anslutning till sälg, 
blommande örter eller död ved. 

Känslighet: Områdena är känsliga för igenväxning som kan ske spontant om störning 
upphör. De är också känsliga för igenplantering, kompaktering eller bebyggelse. 
Värdena gynnas av en viss störning, t.ex. ridning, terrängcykling eller gående.

Småvatten
Naturvärde: Fiskfria småvatten är viktiga för groddjur, vattenlevande insekter och en 
rad andra växter och djur. Särskilt kan småvatten på sandiga underlag vara värdefulla 
för vattenväxter. Vattenväxter kan fungera som äggläggningsplats för vattenlevande 
insekter. Kring småvatten är även strandzonen viktig. En sandig strand är livsmiljö för 
bl.a. insekter.

Beskrivning: Småvatten i skogsmiljö eller halvöppna miljöer. Ofta är strandzonen 
öppen men det kan växa al eller sälg i närheten. Örter som videört, fackelblomster 
skapar goda förhållanden för fjärilar och andra insekter. 

Känslighet: Småvatten är känsliga för dränering och för förändrad kvalité och 
kvantitet på tillrinnande vatten. Om exploatering sker intill småvatten bör de skyddas i 
detaljplan och genom skyddsåtgärder under exploateringen.Småvatten är även 
känsliga för beskuggning och införsel av fisk och främmande arter av olika slag.
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Sammanfattande karta, med naturvärden från den fördjupade översiktsplanen för Bålsta kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2010-06-14. Naturvärdesbedömningarna i kartan är från kommunens naturvårdsplan från 2011. 



Naturreservat, Natura 2000 och nyckelbiotoper

I området för den fördjupade översiktplanen finns bland annat naturreservatet 
Kalmarnäslandet. Det är också Natura 2000-område. Ska exploatering ske i anslutning 
till vatten- eller landområde här ska påverkan av Natura 20000-område beskrivas 
vidare i planprogram. Här får man inte riskera en negativ påverkan på naturvärdena. I 
norra delen av området för den fördjupade översiktsplanen ligger Stora och Lilla 
Ullfjärden (skymtas bara på kartan ovan). 

Skogsstyrelsen har identifierat nyckelbiotoper i området för den fördjupade 
översiktsplanen. En av dem tangerar utredningsområdet. Det är barrskog på åsen öster 
om Lillsjön. I övrigt omfattas delar av området av utökat strandskydd, d.v.s. 300 meter 
från strandlinjen. Normalt omfattas inte detaljplanelagda områden av strandskydd. 
För att besluta en detaljplan i strandskyddat läge behövs strandskyddsdispens. Det 
kan ges om det finns synnerliga skäl och om stranden saknar betydelse för växt- och 
djurliv samt för friluftsliv.

Observationer från Artdatabanken

Tabell 4 Rödlistade arter registrerade hos Artdatabanken i området Häradsallmänningen 
och Nya Kalmarsand (vidare avgränsning än planområdena i den fördjupade 
översiktsplanen).

Art Lokalabgiven i utdraget från artdatabanken samt 
miljöbeskrivning

Delomr
åde

Hotklass

praktbyxbi Gammal obs, i de sandiga miljöerna runt 
Lillsjön

Nära 
omr. 1

Nt

väddsandbi Gammal obs, i de sandiga miljöerna runt 
Lillsjön

Nära 
omr. 1

Nt

ullticka Från nyckelbiotopen ö. om Lillsjön, krävande 
art, växer på död ved av gran

- Nt

sanddådra Badplatsen vid Kalmarsand, sandig mark utan 
täckande fältskikt

5? Vu

luddvicker Badplatsen vid Kalmarsand, sandig mark utan 
täckande fältskikt

5? Vu

mindre 
blåvinge

Lillsjön, vill ha solvarma och öppna lägen. 
Värdväxt för mindre blåvinge är framför allt 
getväppling (Anthyllis vulneraria)[3] men även 
andra ärtväxter

Nära 
omr. 1

Nt

                                   Naturvärdesinventering i Håbo kommun  

2011-10-10
 

24

http://sv.wikipedia.org/wiki/Getv%C3%A4ppling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Getv%C3%A4ppling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mindre_bl%C3%A5vinge#cite_note-leps-2
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mindre_bl%C3%A5vinge#cite_note-leps-2
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rtv%C3%A4xter
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rtv%C3%A4xter


fyrflikig 
jordstjärna

Prästberget,  växer på väldränerad, näringsrik 
och gärna kalkhaltig mark i granskog

- Nt

bombmurkla Prästberget, växer på väldränerad, näringsrik 
och gärna kalkhaltig mark i granskog

- Vu

knärot Prästberget, skogsmark med trädkontinuitet, 
gärna kalkhaltig mark

- Nt

reliktbock Gamla levande tallar i solbelsyta lägen 5 Nt

tallticka Prästberget gamla tallar, sällan yngre än 150 år - Nt

Tabell 5. Rödlistade arter registrerade hos Artdatabanken i området Torresta-Talltorp.  
Ytterligare ca 50 rödlistade arter har observerats i Kalmarnäs naturreservat och andra 
värdefulla områden intill det inventerade. Observationer gjorda efter 1989.

Art Lokal i utdraget från artdatabanken samt 
miljö

Delomr
åde

Hotklass

sanddådra Cirka 1 km VSV om Torresta, växer på 
sandig mark utan täckande fältskikt

Ja * Vu

”Svartöra”Auricular
ia mesenterica 

Kvackuln, nedbrytare och 
svaghetsparasit.  Föredrar skuggiga 
förhållanden och är en ännu vanlig 
karaktärsart i alm- och asklundar

2 Nt

utter Talltorp/Stenhamn, mycket rörlig, 
patrullerar revir som kan omfatta flera 
kvadratkilometer

2-5. 
Samt 
övrig 
strand-
sträcka

Vu

ask Torresta 1,2 km VNV om Kalmar kyrka, 
gårdsträd

Nära 
omr. 9

Vu

göktyta Torresta gård, hackspett i halvöppna 
miljöer där den lever i gamla bohål av 
t.ex. Större hackspett. Insektsätare.

9 Nt

* ej inom ett avgränsat delområde

Rödlistade arter som påträffats under naturinventeringen 2011 ska rapporteras till 
Artdatabanken och har noterats i beskrivningen av varje delområde. 
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Rödlistade arter löper risk att dö ut. De förs i ett register av Artdatabanken. Mer 
information se (http://www.artfakta.se/GetSpecies.aspx). I området finns arter som 
tillhör kategorierna NT (Nära hotad) och VU (Sårbar): 

NT; Nära hotad: Arten kan inom en snar framtid löpa stor risk att dö ut i vilt tillstånd (i 
Sverige).

VU; Sårbar: arter löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd (i Sverige).
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Diskussion

Förslag till hänsyn 

De värdefullaste och mest känsliga miljöerna är trädmiljöerna längs Mälarens stränder 
samt Mälaren. Mälarstranden är känsliga för direkt fysisk påverkan och för påverkan 
från aktiviteter längre från stranden som påverkar vattenmiljön (genom ett ändrat 
flöde av tillrinnande vatten).

Den förändrade tillrinningen till Mälaren bör utredas, det kan komma att förändra den 
ekologiska statusen i Mälaren, särskilt i Kalmarviken som har en smal mynning mot 
Björkfjärden. Detta gäller särskilt som både ny väg och järnväg planeras i området.

Det är viktigt att vara varsam med de element som gör miljön värdefull, den sandiga 
flacka botten, vassbältet, strandskogen, de öppna sandytorna, och högre upp, de grova 
tallarna.

Trädmiljöer med gamla tallar (och alar) ska bevaras för att ge fortsatta förutsättningar 
för ett sammansatt och rikt växt och djurliv. Här förekommer arter som är sällsynta på 
nationell nivå och som behöver varje förekomstplats för att finnas kvar i Sverige. 

Hänsyn till delområden med naturvärden

I Torresta-Talltorp är delområden med naturvärden eller höga naturvärden längs 
stranden mycket skyddsvärda. Även den gamla betesmarker är känslig för 
exploatering och vidare igenväxning. I övrigt är delområdena med naturvärden så små 
att de bör kunna bevaras. 

I Nya Kalmarsand är Mälarstranden med vassbälte, strandskog, sandmiljöer och lite 
högre upp beståndet med gamla tallar känsligt för exploatering. Även området kring 
Lillsjön känsligt liksom enstaka småvatten och små bestånd av äldre tallskog. 
Delområdena med naturvärden är i många falla så små att de bör kunna bevaras i det 
fortsatta arbetet med planer och bebyggelse i områdena. 

Det som ändå riskerar att påverka befintliga naturvärden är t.ex. att skogsmiljön blir 
mer uppsplittrad. Det är även viktigt att ge områden riktig skötsel om så krävs. Det 
gäller t.ex. fragmenten av betesmark men även sandmiljöerna kring Kalmarvikens 
strand och kring Lillsjön. Här behövs mild störning av fältskiktet för att hålla det 
öppet. Störningen kan innebära tramp från människor eller djur, en lätt harvning av 
marken eller kanske slitage från cykelåkning i terrängen.

Källor
Gärdenfors U. (ed.) 2010: Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken.
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Håbo kommun fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14

Håbo kommun 2010: Naturvårdsplan för Håbo kommun, bevarande och utveckling

Nitare, J. 2000. Signalarter: Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen.

Digital information

Information om naturreservat och skyddade områden: 

http://gis.lst.se/lstgis/

Information om nyckelbiotoper

http://www.skogsstyrelsen.se/minskog/templates/svo_se_vanlig.asp?id=10440 

Information om rödlistade arter:

http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced

Uttag från Artdatabanken för det inventerade området 2011-04-29
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Calluna AB
Linköpings Slott 582 28 Linköping
www.calluna.se, info@calluna.se

Telefon: 013-12 25 75. Fax: 013-12 65 95
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