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1 SAMMANFATTNING 

Väg & Miljö AB fick i uppdrag av Östersunds kommun att genomföra en naturvärdesinventering (NVI) 
enligt SIS-standard (SS 199000:2014) med detaljeringsgrad detalj samt tillägget naturvärdesklass 4 
på ett cirka sex hektar stort område som är beläget vid Lillänge köpområde. Området består av na-
tur- och parkmark som ska planeras i syfte att möjliggöra vidare utveckling av området. Syftet med 
utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden samt skapa ett kunskaps-
underlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i arbetet inom området. 

Områdets naturmark utgörs i huvudsak av skogsmark. Parkmarken består av utegård för förskolan 
Mosippan. Äldre kartor har ej gått att få tag i över området, men med stor sannolikhet har det till 
största delen varit skog, sumpskog och/eller myr som varit dominerande markslag historiskt sett.  

I inventeringsområdet avgränsades fyra naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (klass 3). Tre av 
objekten utgörs av naturtypen skog och träd samt ett ängs- och betesmark. Fyra objekt med visst 
naturvärde avgränsades också, varav ett med naturtypen ett småvatten samt tre objekt med natur-
typen skog och träd. Inga objekt med högsta naturvärde eller högt naturvärde (klass 1 och 2) har iden-
tifierats.  

I området har 40 naturvårdsarter påträffats i samband med inventeringen, varav 30 klassas som 
signalarter. Tolv av dessa naturvårdsarter är även rödlistade som nära hotad (NT) enligt Rödlistade 
arter i Sverige 2020. Två orkideér som är fridlysta enligt 8 §§ artskyddsförordningen påträffades 
också. Två invasiva främmande arter påträffades inom eller i områdets direkta närhet. 
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2 BAKGRUND 

Väg & Miljö har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en naturvärdesinventering (NVI) 
enligt SIS-standard (SS 199000:2014) med detaljeringsgraden detalj samt tillägget naturvärdesklass 
4. Det aktuella området består av naturmark som ska planeras i syfte att möjliggöra 
detaljplaneläggning. Detaljplaneområdet omfattar omkring sex hektar och är beläget i Lillänge (Figur 
1). Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden för att 
skapa ett kunskapsunderlag så att ekologiska aspekter kan beaktas i arbetet inom området.  

Kvalitetsgranskare har varit Daniel Tooke. I arbetet har också Klas Andersson (fältinventering, rapport 
och GIS-arbete)  medverkat. Uppdraget har genomförts under perioden juni—september 2021. 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet. 

 

 

 

 



 

 

Dokumentnamn Datum utförande/reviderat  Sidnr. 

Naturvärdesinventering Odensala 13:1, 
14:1 

2021-10-28 Sida 5 av 14 

 

3  METOD 

Området 

Det cirka sex hektar stora inventeringsområdet ligger beläget mellan centrumkärnan och Lillänge 
köpområde i Östersunds kommun. Området angränsar mot i huvudsak bebyggelse. I den sydvästra 
delen angränsar området mot Mosippans förskola som har sin utegård inom delar av området. De 
södra delarna består i huvudsak av frisk barrskog medan delarna längst i norr och öster i huvudsak 
består av medelålders triviallövskog och ett mindre småvatten. I den östra delen löper ett öppet dike 
som leder ner till dagvattendammar invid E14.   

Förstudie 

Under naturvärdesinventerings förstudie utfördes eftersök i en rad olika källor som berör det aktu-
ella inventeringsområdet. Detta görs för att identifiera tidigare registrerade fynd och känd kunskap 
om exempelvis naturvärden och naturvårdsarter inom eller i nära angränsning till inventeringsom-
rådet. Under förstudien i detta uppdrag undersöktes följande källor:  

 Artportalen (2021-06-10), sökperiod 2000-01-01—2021-06-10 
 SGU- Sverige geologiska undersökningar 
 Skogens pärlor, Skogsstyrelsen (utsök 2021-06-10) 
 VMI, -våtmarksinventeringen 
 VISS, -Vatteninformationssystem Sverige 
 Nationella biotopkarteringsdatabasen 
 SERS-Svenskt elfiskeregister 
 TUVA-nationella betesmarksinventeringen 

Utpekade naturvärden inom området vid förstudien 

Vid förstudien påträffades inga naturvårdsområden inom inventeringsområdet.  

Naturvårdsstatus och kommunala planer 

Området finns ej medtaget i några tidigare naturvårdsplaner.  
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Tidigare fynd av naturvårdsarter 

Vid förstudien noterades två fynd (2017 resp. 2018) av violett guldvinge (Lycaena helle) från områ-
dets sydvästra del. Vidare hade inom samma område den fridlysta orkidén purpurknipprot (Epipactis 
atrorubens) påträffats. Inom området har också bofink (Fringilla coelebs, noterad 2016), kungsfågel 
(Regulus regulus, noterad 2015 samt två gånger 2016), rödhake (Erithacus rubecula, noterad 2015), 
taltrast (Turdus philomelos, noterad 2015) samt trädgårdssångare (Sylvia borin; noterad 2015) som 
omfattas av artskyddsförordningens 4 § påträffats. Fågelfynden hade dock en noggrannhet om 150 
m varför de inom området är svåra att placera mer än att fynden med största sannolikhet kommer 
från området.   

Fältinventering av naturvårdsarter 

Eftersök gjordes över hela området under juni och augusti 2021 där naturvårdsintressanta arter no-
terades som punkter i Collector. Av praktiska skäl noterades inte alla förekomster då det rör sig om 
mycket frekventa förekomster av flera för området frekvent förekommande arter.  

Samtliga inventeringar utfördes av Klas Andersson, Väg & Miljö AB. 

Naturvärdesinventering enligt SIS 

Området har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinventering. Det huvud-
sakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biolo-
gisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i en geografisk avgränsning av områden, följt 
av naturvärdesklassning och objektsbeskrivningar av dessa avgränsade områden, så kallade natur-
värdesobjekt.  

Standarden för naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för av-
gränsade områden (figur 2). Vid inventering av biotopvärden kartläggs förekomst av ekologiskt vär-
defulla biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, som till exempel förekomst av gamla träd, 
block, död ved och träd med bohål.  

För att kartlägga artvärdet inventeras förekomster av naturvårdsarter. Dessa arter utgår från i hu-
vudsak fastställda naturvårdsartslistor såsom Skogsstyrelsens signalartslista, Jordbruksverkets äng- 
och betesmarksarter, signalarter enligt Natura 2000 med flera. Dessa artlistor är framtagna för 
hela landet varför det är nödvändigt att justera dem efter lokala förutsättningar. Rödlistade arter 
nyttjas ofta som naturvårdsarter i de fall då de påvisar förekomster av skyddsvärda arter, dock räk-
nas inte rödlistade arter automatiskt som signalarter, då några av dessa har mycket lågt eller inget 
signalvärde alls. För att en art ska fungera som signalart ska förekomst av arten med stor sannolik-
het innebära att andra skyddsvärda arter förekommer inom samma område.  

Art- och biotopvärde kombineras sedan enligt matrisen i figur 2, och genom detta erhålls ett ob-
jekts naturvärde. Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, lavar och 
mossor. Naturvärdesinventering enligt SIS-standard lägger inte i grund stor vikt vid förekomst av 
fågelarter och större, mer mobila däggdjursarter inom naturvärdesobjekt, då dessa ofta röra sig 
över stora områden. I detta fall har dock naturvårdsarter av fåglar eftersöktes, men någon riktad 
inventering av fåglar har inte genomförts.  
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Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal områden med naturvärden (se figur 3 och bi-
laga 1), så kallade naturvärdesobjekt. Området inventerades i fält den 21—24 juni samt 20 augusti 
2021. 

Figur 2. SIS-matrisen. Genom att kombinera ett objekts art- och biotopvärde fås dess naturvärdesklass.  

Detaljeringsgrad 

Detaljeringsgraden har varit detalj. Minsta objekt som kan avgränsas vid detaljeringsgraden är an-
tingen 10 m2 för ytor, alternativt 10 m långt och 0,5 m brett för linjära objekt. Detta har följts även i 
de fall där det gått att avgränsa mindre objekt. Genom att hålla på dessa gränser ökas objektiviteten 
i inventeringen och risken för subjektiv bedömning från inventerarens håll reduceras.  

Landskapsobjekt 

Inga landskapsobjekt har avgränsats vid arbetet. 

Spridningssamband 

Någon analys av spridningssamband har inte ingått i uppdraget. 

Osäkerhet i bedömningen 

Artvärde är framför allt bedömda med utgångspunkt från förekomster av kärlväxter, mossor, lavar 
och svampar. Naturvärdesinventeringen kan bedömas som säker för samtliga av de besökta natur-
typerna, då förekomsten av strukturer och naturvårdsarter av mossor, lavar och vedsvampar ger en 
tillfredställande indikation på delobjektens artvärde. 
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4 OMRÅDEN MED NATURVÄRDEN 

Totalt avgränsades åtta naturvärdesobjekt (fyra klass 3 och fyra klass 4, se figur 3) vid den här inven-
teringen.  

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 

I inventeringsområdet har inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) identifierats. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

I inventeringsområdet har inga objekt med högt naturvärde (klass 2) identifierats. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

Fyra objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) har avgränsats.  

Objekten i den här värdeklassen består av tre objekt med naturtypen skog och träd. Områdena i 
denna värdeklass är generellt sett värdefulla, med inslag av rödlistade arter och signalarter. Områ-
dena saknar dock flera indikatorarter av högsta nivå och en tydlig hävdprägel.  

Ett objekt består av ängs- och betesmark. Objektet saknar flera signalarter av högsta klass samt den 
hävdkontinuitet som normalt ses i objekt av den här typen.   

Väg & Miljö tolkar det som att dessa naturvärdesobjekt är av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på kommunal nivå. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 

Fyra objekt med visst naturvärde (klass 4) har avgränsats. 

Tre av objekten i den här värdeklassen består av skog och träd. Områdena har inslag av positiva bio-
topkvaliteter, men saknar flera indikatorarter och biotopkvaliteter för att nå upp till påtagligt natur-
värde.  

Ett objekt består av ett småvatten. Objektet bedöms ha en mindre bra vattenkvalité på grund av 
inflöde av dagvatten från omgivande verksamheter. Vattnet har även tydliga spår av nedskräpning 
varför det ej bedöms uppnå påtagligt naturvärde. 

Väg & Miljö tolkar det som att dessa naturvärdesobjekt är av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på kommunal nivå. 

Övrig naturmark 

Inom området finns det mindre andelar av naturmark som i den här inventeringen ej avgränsats som 
naturvärdesobjekt. Det betyder dock inte att det ej finns naturvärden inom områdena utan beror på 
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att detta är en inventering med detaljeringsgrad detalj. För detaljeringsgraden gäller att ytor ska vara 
minst 10 m2 eller större, alternativt 0,5 m breda och minst 10 m långa eller mer för linjära objekt. 

Naturvårdsarter 

I området har 40 naturvårdsarter påträffats i samband med fältarbetet vid naturvärdesinvente-
ringen. Samtliga kända förekomster av naturvårdsarter finns listade i tabell 1, samt i förekommande 
fall listade under respektive objekt i objektkatalogen (Bilaga 1). 

Arter listade i 4 § i artskyddsförordningen - Fåglar 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §. Enligt Naturvårds-
verket bör även arter listade i bilaga 1 av EU:s fågeldirektiv, rödlistade arter samt arter som uppvisar 
en negativ populationstrend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen. En-
ligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att skada arternas fortplantningsområden eller vi-
loplatser.  

Inom området påträffades björktrast på flera platser, och i flera fall uppvisade de tecken på att ha 
ungar. Björktrast rödlistas som nära hotad (NT) enligt Rödlistade arter i Sverige 2020. Utöver björk-
trast påträffades även kråka och fiskmås som båda är rödlistade som nära hotade enligt Rödlistade 
arter i Sverige 2020. Dessa två arter kan dock snarare knytas till den snabbmatsrestaurang som lig-
ger i områdets östra del mer än området som sådant.  

Gällande de fynd av fåglar som noterades vid förstudien är det svårt att behandla dessa då fynden 
har en låg grad av noggrannhet. Sannolikt häckar dock flera av arterna inom området. 

De tidigare registrerade fynd av violett guldvinge som gjorts kunde ej bekräftas i fält trots att ett av 
fältbesöken skedde under rätt tidsperiod och vid rätt väderlek. Eventuellt skulle områdena direkt 
väster om objekt 7 fungera som lämplig miljö för arten, även i viss mån objekt 8. Det har ej gjorts 
eftersök av violett guldvinge inom närområdet likt den som gjordes i Odensala-Torvalla 2020, var-
för det är svårt att dra några slutsatser om dessa fynd vid den här naturvärdesinventeringen.  

 Arter listade i 8 § i artskyddsförordningen - kärlväxter 

I samband med inventeringen påträffades grönkulla, tvåblad samt purpurknipprot som är skyd-
dade enligt 8 § i artskyddsförordningen.  I Jämtland innebär detta att det är förbjudet att gräva eller 
dra upp exemplar med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter. 

Rödlistade och hotade arter 

Tolv rödlistade arter enligt Rödlistade arter i Sverige 2020 noterades från området vid denna inven-
tering (tabell 1). Samtliga tillhör hotkategorin nära hotad (NT). Flera av fynden är att betrakta som så 
kallade reliktfynd knutna till tidigare stora sammanhängande skogliga områden som finns kvar på 
grund av de lokala förutsättningarna. Dessa arter har dock sannolikt svårt att leva kvar i dagsläget då 
områdena är för små för att kunna bibehålla den dynamiska kontinuitet som flera av dessa arter 
kräver. Dessa har endast enstaka förekomster inom området. Två av arterna (brunklöver samt back-
ruta) är knutna till ängsmarker, dessa har gynnats av den måttliga störning de utsätts för mot 
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väg/trottoar. Tidigare har även violett guldvinge som är rödlistad som starkt hotad (EN) noterats i 
områdets södra del.  

 

Invasiva främmande arter (IAS) 

Inom området påträffades vresros och bergklint i området och dess direkta närhet. Framför allt 
bergklint är på spridning i Storsjöbygden och det är därför viktigt att ta fram en hanteringsplan för 
att förhindra fortsatt spridning av arten. 
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Figur 3. Naturvärdesobjekt 
avgränsade vid naturvärdesin-
venteringen. 
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Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades vid inventeringstillfället. Fyra rödlistade arter samt två orkideér som omfattas av fridlysning 
noterades. Förkortningar: RL2020=Rödlistan 2020, TA=Typisk art enligt N2000, S=Signalart inom parentes anges signalvärdet på en 
skala ett till tre där ett är högsta signalvärde, IAS=Invasiv främmande art, NT=Nära hotad, VU=Sårbar, EN=Starkt hotad 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Signalart Typisk art Lagskydd Kommentar 

Blodrot Potentilla erecta   S T     

Blå Taggsvamp Hydnellum caeruleum NT S T    Utbredd inom objekt 7 

Bockrot Pimpinella saxifraga   S T     

Brudborste Cirsium heterophyllum   S T     

Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens NT S T    Flera fruktkroppar 

Fjällvedel Astragalus alpinus   S T     

Grönkulla Coeloglossum viride   S T Fridlyst 8 § 
ASF 

  

Gultoppig Finger-
svamp 

Ramaria testaceoflava NT S       

Harticka Pelloporus leporinus NT S T    En högstubbe, kraftigt in-
sektsangripna exemplar 

Höskallra Rhinanthus angustifolius   S T     

Koralltaggsvamp Hericium coralloides NT S T    En fruktkropp på björk-
låga invid stigen 

Kransrams Polygonatum verticilla-
tum 

  S T     

Käringtand Lotus corniculatus   S T     

Kötticka Leptoporus mollis NT S      En fruktkropp på låg 
högstubbe av gran 

Liten Blåklocka Campanula rotundifolia   S T     

Nordisk Storm-
hatt 

Aconitum lycoctonum 
subsp. septentrionale 

  S T     

Ormbär Paris quadrifolia   S T     

Ormrot Bistorta vivipara   S T     

Prästkrage Leucanthemum vulgare   S T     

Purpurnipprot Epipactis atrorubens   S T Fridlyst 8 § 
ASF 

 I skogskant 

Rosettjungfrulin Polygala amarella   S T     
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Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpin-
natus 

  S T     

Styvmorsviol Viola tricolor   S T     

Svavelriska Lactarius scrobiculatus   S       

Teveronika Veronica chamaedrys   S       

Tibast Daphne mezereum   S T     

Tvåblad Neottia ovata  S  Fridlyst 8 § 
ASF 

 

Ullticka Phellinidium ferrugi-
neofuscum 

NT S T    En låga, svag förekomst 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens   S       

Ärenpris Veronica officinalis   (S)      Ej längre klassad signalart, 
kan dock nyttjas tillsam-
mans med andra arter 

Backruta Thalictrum simplex NT         

Bergslok Melica nutans     T     

Björktrast Turdus pilaris NT   Fridlyst 4 § 
ASF 

Flera par med ungar i sko-
gen runt förskolegården 

Brunklöver Trifolium spadiceum NT        Enstaka i kanten 

Fiskmås Larus canus NT      Fridlyst 4 § 
ASF 

* 

Humleblomster Geum rivale     T     

Kråka Corvus corone NT      Fridlyst 4 § 
ASF 

* 

Liljekonvalj Convallaria majalis     T     

Linnea Linnaea borealis     T     

Skogsstjärna Lysimachia europaea     T     

Vresros Rosa rugosa    IAS    Invasiv 
främmande 
art 

  

Bergklint Centaurea montana    IAS    Invasiv 
främmande 
art 

  

*  Sannolikt attraherad av närliggande restaurangverksamhet, bedöms ej vara starkt kopplad till habitatet inom inventeringsområdet. 

 
 
 
 



 

Dokumentnamn Datum utförande/reviderat  Sidnr. 

Naturvärdesinventering Odensala 13:1, 
14:1 

2021-10-28 Sida 14 av 14 

 

5 EKOLOGISK SÅRBARHET 

När oexploaterad mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika 
arter försvinner. Detta innebär en förlust av biologisk mångfald. Därför är det viktigt att redan i ett 
tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden. Detta är något som bland annat 
regleras i Miljöbalken 1:1, 2:3 och 3 samt Plan och bygglagen 1:1 och 2:2. Ny bebyggelse bör utformas 
på ett sätt så att biologisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att spridning av arter fort-
sättningsvis är möjlig. I det inventerade området finns naturvärden i form av värdefulla träd, hydro-
logiskt känsliga områden, skyddade arter och rödlistade arter. Efter att områden har exploaterats 
finns det risk att spridningen mellan de kvarvarande naturvärdesobjekten försvåras genom att 
huskroppar och gator/vägar som uppförs bildar barriärer som påverkar arters förmåga till förflytt-
ning. Det finns även risk för att de kvarvarande naturmiljöerna utsätts för ökad störning. Kantzons-
effekter som uppkommer då områden ianspråktas medför att mikroklimatet i fuktiga områden för-
ändras till det torrare, något som ofta medför att naturvärden kopplade till fuktiga miljöer går förlo-
rade, särskilt om dessa områden är små till ytan. 

Naturtyper 

För samtliga naturtyper gäller generellt att ju högre naturvärde de har desto känsligare är de för ex-
ploatering, särskilt om värdet är knutet till skogens höga ålder eller hydrologi. Ett av de största hoten 
för biologisk mångfald, förutom ianspråktagande av värdefulla miljöer, är uppsplittring och fragmen-
tering av naturmiljöer samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller be-
byggelse. 

Ängs- och betesmarker 

Värdena kopplade till ängs- och betesmarker är vanligtvis direkt kopplade till hävdkontinuiteten i 
området. Det vill säga hur lång obruten hävd det varit och vad området har för historik. De är också 
beroende av att det ej tillförs näringsämnen. Ängs- och gräsmarker är känsliga för upphörd hävd och 
näringstillförsel. Näringstillförseln kan ske genom otillräckliga avlopp men också genom tillskott av 
förna i form av oförsiktiga avlägg av exempelvis kompostmaterial eller klippning med gräsklippare 
som lämnar kvar avslaget material på platsen. Inom området var värdena främst kopplade till arter 
som i övrig är relativt vanligt förekommande var för sig. 

Skogar 

Förenklat sett kan man säga att ett skogsområdes naturvärden beror på hur länge en miljö har fått 
bestå. Genom detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett naturvär-
desobjekt att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning. Detta är viktigt för 
att förstå hur och om det går att kompensera för intrång eller åverkan i ett naturvärdesobjekt. Ge-
nerellt kan sägas att objekt med lägre naturvärden (objekt som ej uppnår naturvärdeklass 3 eller 
högre) ofta kan återskapas inom andra delar av inventeringsområdet. Lägre naturvärden som går 
förlorade kan kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i intilliggande områden 
runt naturvärdesobjektet. Naturvärden som är knutna till gamla träd, skogsmiljöer med lång konti-
nuitet och/eller hydrologiskt känsliga miljöer tar i regel ett eller flera århundraden att utvecklas na-
turligt. Därför går det som regel inte att återskapa eller kompensera för intrång eller åverkan i dessa 
objekt, och de bör därför i regel inte bebyggas utan i stället sparas till så stor del som möjligt. Mil-
jöer med äldre skog är känsliga för ingrepp, och om stora delar av de gamla träden i ett område 
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skadas eller avverkas uppkommer skada på naturvärdena på platsen som bedöms vara irreversibel. 
Utöver detta sker en minskad möjlighet att på platsen upprätthålla habitatnätverk och funktionella 
ekologiska samband med närliggande skogsområden.  

Skogar är även känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, både i form av 
liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultningssta-
dier av ved är känsliga för att dessa försvinner. Arterna behöver hela tiden ha tillgång till sitt sub-
strat och tar man bort substratet tar man bort möjligheterna för arterna att existera på platsen. 

Inom området rör det sig främst om parklika miljöer med enskilda mer solitära solbelysta träd. 

Åtgärdsförslag för att minska negativ påverkan på naturvärden 

 Undvik att påverka objekt 7 och 5 negativt, dessa områden har värden knutna till skoglig 
kontinuitet och skyddsvärda marktaggsvampar. 
  

 Bevara objekt 8 med naturvärdesklass 3. 
 

 Visa hänsyn till småvattnet i objekt 1. Behöver området ianspråktas kan det vara aktuellt att 
kompensera för detta. 
 

 Ta hänsyn till område 2, 3, 4 och 6 vid fortsatt arbete med området. 
 

 Visa hänsyn till områden med rödlistade arter inom området, i områden med rödlistade arter 
knutna till död ved bör det övervägas om flytt av dessa träd/lågor är genomförbart. 

 Integrera ekosystemtjänster i planering. Områden med höga naturvärden är även en viktig 
och värdefull förutsättning för ekosystemtjänsten Biologisk mångfald. Vidare skapar sam-
manhängande naturområden och sparade träd även bättre förutsättningar för reglerande 
tjänster som lokal Klimatreglering, Vattenreglering, med mera. 
 

 Beakta möjligheterna att ha en mer ändamålsenlig skötsel som främjar både biologisk mång-
fald och upplevelsevärden där det är lämpligt. Detta kan ex. vara att ersätta traditionellt 
skötta gräsmattor med ängsskötsel.  
 

 Uppmuntra aktörer (såsom byggaktörer/arkitekter) att bevara befintlig vegetation där det 
går. Detta kan skapa möjligheter för många arter att leva kvar. Vid nyplantering bör växtarter 
användas som anknyter till platsens natur. I möjligaste mån bör vilda svenska växter använ-
das. Detta ökar förutsättningarna för arter knutna till arter som redan förekommer i land-
skapet. Det minskar också risken för att invasiva arter introduceras. 
 

 Ta fram en hanteringsplan för de invasiva främmande arterna bergklint och vresros. 
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