
RAPPORT  

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) 

enligt Svensk standard SS 199000:2014 

 

 

  

 

   

NATURVÄRDESINVENTERING AV 

ETT OMRÅDE VID RAMSMORA, 

NACKA KOMMUN 

 

 

     

Juni 2021 
 



 

 

 

 

 

 

Detta arbete följer svensk standard 

 SS 19000:2014 – Naturvärdesinventering  

avseende biologisk mångfald (NVI) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventering, text och foto:  

Pro Natura 

Träringen 66b 

416 79 Göteborg 

Telefon: 0728-544411 

e-post: ola.hammarstrom@pro-natura.net 

 

Pro Natura: 

Kontaktperson och ansvarig handläggare: Ola Hammarström 

Inventering: Ola Hammarström & Fredrik Larsson 

 

Beställare: 

Nacka kommun 

Kontaktperson: Anna Herrström 

 

Framsida: 

Mycket gammal ek (övre) och rosa skärelav, Schismatomma pericleum (NT) på gammal ekbark (nedre) 

 

 
 

mailto:ola.hammarstrom@pro-natura.net


 

Naturvärdesinventering av ett område vid Ramsmora, Nacka kommun 

 

  3 (59) 

1. Sammanfattning ............................................................................................................................................... 4 

2. Uppdraget ............................................................................................................................................................ 5 

2.1 Bakgrund ......................................................................................................................................................... 5 

2.2 Syftet med NVI:n ......................................................................................................................................... 5 

2.3 Omfattning ..................................................................................................................................................... 6 

3. Metodik .................................................................................................................................................................. 7 

4. Allmänt om naturförhållandena ........................................................................................................... 11 

4.1. Geografi och bebyggelse ................................................................................................................... 11 

4.2. Naturförhållandena .............................................................................................................................. 11 

4.3. Uppgifter om naturförhållandena från befintligt underlag .......................................... 13 

5. Beskrivningar av naturvärdesobjekt ................................................................................................... 15 

6. Beskrivningar av landskapsobjekt ....................................................................................................... 54 

7. Sammanfattning av naturvärdena i området................................................................................ 56 

8. Litteratur och källor ...................................................................................................................................... 58 

8.1. Skriftliga källor ......................................................................................................................................... 58 

8.2. Kartor ............................................................................................................................................................ 59 

8.3. Databaser och internet ....................................................................................................................... 59 

 

Bilaga 1: Karta över inventeringsområdet 

Bilaga 2: Karta över naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass 

Bilaga 3: Karta över förekommande naturtyper 

Bilaga 4: Karta över förekommande naturvärdesträd 

Bilaga 5: Karta över områden som kan omfattas av generellt biotopskydd 

 

 

  



 

Naturvärdesinventering av ett område vid Ramsmora, Nacka kommun 

 

  4 (59) 

1. Sammanfattning  
 

I samband med att förutsättningar för att anlägga fotbollsplaner på ett område med 

gräsmarker vid Ramsmora, har Nacka kommun beställt en naturvärdesinventering av 

Pro Natura. Föreliggande naturvärdesinventering ska utgöra underlag till att beakta 

värden för biologisk mångfald i projektet. 

 

Inventeringen utfördes i ma-junij 2021 enligt Svensk standard 199000:2014 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Detaljeringsgraden på 

inventeringen har varit medel och inventering har skett med tilläggen 

Naturvärdesklass 4, Värdeelement – Naturvärdesträd och Generellt biotopskydd.  

 

Sammanlagt inventerades cirka 9,9 ha. Sjutton naturvärdesobjekt har avgränsats. Av 

dessa bedömdes två ha högsta naturvärde (naturvärdeklass 1), fyra högt naturvärde 

(naturvärdeklass 2), fyra påtagligt naturvärde (naturvärdeklass 3) och sju visst 

naturvärde (naturvärdeklass 4).  

De högsta och mest karaktäristiska naturvärdena i området är knutna till skog med 

gammal ek, åldrig och välutvecklad tallskog samt mindre partier med utmagrade 

gräsmarker. Utöver de enskilda naturvärdesobjekten har merparten av 

inventeringsområdet avgränsats som ett landskapsobjekt, med värden som bedöms 

ha stor betydelse för flera organismer som är beroende av närhet till flera olika typer 

av miljöer. Detta har bland annat bäring på flera skyddade fågel- och kräldjursarter 

som är uppgivna från området. Lyckad häckning kunde konstateras av två rödlistade 

fågelarter som är gynnas av det småskaliga och mosaikartade landskapet; hornuggla 

och stare. 

Ytterligare ett stort antal rödlistade arter noterades under inventeringen och har 

tidigare rapporterats från naturvärdesobjekten. Flera av dessa är knutna till gammal 

ek, äldre tall och tallågor samt utmagrade fodermarker. 

Ett antal diken och åkerholmar som kan omfattas av det generella biotopskyddet har 

avgränsats.  

Sammanlagt har 138 naturvärdesträd identifierats. Merparten av dessa utgörs av 

äldre och gammal tall, men även mycket gamla hålekar, efterträdare till ek och äldre 

döda träd är väl representerade. 26 av dessa träd når definitionen för särskilt 

skyddsvärda träd. 
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2. Uppdraget  
 

2.1 Bakgrund 

I samband med att förutsättningar för att anlägga fotbollsplaner på gammal 

åkermark undersöks i ett område vid Ramsmora, har Nacka kommun beställt en 

naturvärdesinventering av Pro Natura. Föreliggande naturvärdesinventering ska 

utgöra underlag till att beakta värden för biologisk mångfald i projektet. 

 

Denna naturvärdesinventering kommer att kompletteras med fördjupade 

inventeringar av fladdermöss, fåglar samt grod- och kräldjur under 2021 och 2022. 

 

 
Figur 1. Planerat exploateringsområde (vit gränslinje) i förhållande till naturvärdesobjekten. Inventeringsområdet är 

markerat med svart gränslinje. 

 

2.2 Syftet med NVI:n 

Genomförd NVI syftar till att kartlägga och naturvärdesbedöma förekommande 

naturvärden inom det område som redovisas på karta i bilaga 1.  
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2.3 Omfattning 

Inventeringen följer den nationella standarden för naturvärdesinventering SS 

199000:2014, med tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”värdeelement – naturvärdesträd” 

och ”generellt biotopskydd”. 

Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard 

benämns ”Fältnivå medel”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 0,1 

ha eller mer ska kunna identifieras samt linjeformade objekt med en längd om minst 

50 meter samt en bredd om minst 0,5 meter identifieras. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är 

en sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. 

Någon bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller 

hydrologiska värden har ej gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller 

innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden 

för friluftslivet. 

Fältarbetet genomfördes under maj och juni 2021. 
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3. Metodik  
 

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för 

naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till 

standarddokumenten Svensk Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 

199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat 

sätt genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en 

naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i 

landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera 

och naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det 

tilldelas en naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika 

ambitionsnivåer beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida 

fältarbete ska genomföras eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha 

(vilken som är minsta obligatoriska karteringsenhet) och om inventeringen ska ha 

några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med generellt biotopskydd, inventering av 

särskilda arter, identifiering och avgränsning av områden som har naturvärdesklass 

4). I denna inventering ingår tilläggen naturvärdesklass 4, värdeelement – 

naturvärdesträd och generellt biotopskydd. 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 

naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – 

bedömningsgrund art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter 

och arters förekomst bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur 

biotopen bidrar till den biologiska mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är 

naturligtvis beroende av varandra så att högre värde från biotopsynpunkt normalt 

leder till att området också har värden i form av artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 

naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är 

naturvårdsart en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv 

är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens 

definition av begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är 

naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska 

arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras dock 

nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet naturvårdsart. Signalarter 

markeras i listorna över naturvårdsarter med ”S” och typiska arter med ”T”. 

Indikatorarter för gräsmarker och liknande vegetationstyper markeras med ”ÄoH”. 
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Rödlistade arter markeras med artens rödlistningskategori, ”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och 

”DD”. Rödlistade arter som är minskande till exempel p.g.a sjukdomar och vars 

framtid inte i första hand beror av att vissa geografiska områden bevaras, tillskrivs 

inte något artvärde. Exempel på sådana arter är alm, ask och grönfink.  

I denna inventering har framförallt arter som användes i Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen 2014), vilka bedöms indikera förhöjda 

naturvärden i skogsmiljöer, använts som signalarter. För gräsmarker och andra 

öppna vegetationstyper där naturvärdena i någon mån är kopplade till 

konkurrenssvaga kärlväxtsamhällen har huvudsakligen de arter som utgjorde 

indikatorarter i äng- och hagmarksinventeringen använts som signalarter (Andersson 

1993).  

Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är:  

• Naturlighet  

• Processer och störningsregimer  

• Strukturer 

• Element 

• Kontinuitet  

• Naturgivna förutsättningar 

• Förekomst av nyckelarter 

• Läge, storlek och form 

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är 

företeelser som kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt 

bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och 

störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är 

en sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma 

kännetecken. I naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande 

naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, 

åkermark, äng och betesmark, igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och 

sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin 

mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev och bubbelrev, antropogen marin 

miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, vattendrag, antropogen limnisk miljö, 

havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt 
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tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är 

Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. 

Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, 

avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering 

är ett avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden 

ska ett naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  

• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  

• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 

• Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen vid Ramsmora utföras 

som fältinventering med detaljeringsgrad medel. Detta innebär att minsta objekt 

som ska identifieras är en yta av 0,1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en 

längd av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om redovisas i 

denna inventering är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre.  

Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av 

naturvärdesobjekt och naturvärdesklassning redovisas på karta i bilaga 2.  I bilaga 3 

redovisas vilka naturtyper som förekommer bland naturvärdesobjekten och bilaga 4 

visar förekomsten av naturvärdesträd inom inventeringsområdet. Bilaga 5 visar 

områden som omfattas kan omfattas av det generella biotopskyddet. 

 

Följande moment har utförts i NVI:n: 

 

Förarbete 

1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.  

2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 

3. Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits 

fram. Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 

1:1 500. 
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Fältarbete 

Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta 

område har naturvärdesobjekt som tillhör naturtypen Skog och träd, Äng och 

betesmark, Igenväxningsmark samt Vattendrag urskilts. Namnskicket för att 

benämna olika biotoper följer där så är möjligt Sydsvenska lövskogar (Löfgren & 

Andersson 2000), Handbok för inventering av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014) , 

KNAS (Jönsson 2009) samt Ängs och hagmarksinventeringen (Andersson 1993). 

 

Det finns ingen vedertagen definition för vad ett naturvärdesträd är. Metoden i 

denna inventering har följt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd (Höjer & 

Hultengren 2004) med tilläggen efterträdare för grova och gamla träd, (d.v.s. träd 

som inte når definitionen för mycket gamla träd eller jätteträd men som börjar 

uppnå en ansenlig ålder/grovlek) samt värdträd för naturvårdsarter och boträd. 

Naturvärdesträd har i detta arbete definierats enligt nedan:  

 

- Jätteträd (≥ 100 cm ø)  

- Grova träd – efterträdare (70–99 cm ø)  

- Mycket gamla träd (tall, ek, gran, bok ≥ 200 år, övriga trädslag ≥140 år)  

- Gamla träd – efterträdare (tall, ek, bok 150–199 år, gran 120–199 år, övriga trädslag 

100–139 år) 

 - Värdträd för naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter och skyddade arter)  

- Hålträd (≥ 40 cm ø)  

- Boträd (träd med uthackade bohål)  

 

Trädålder har uppskattats utifrån strukturer i trädets växtsätt (grovlek, kronstruktur, 

mängd död ved i kronan, barkstruktur, etc.). Således finns en viss osäkerhet i 

åldersbestämningarna, framförallt gällande senvuxna träd. 

 

Rapportering 

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. 

Om inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade 

under denna naturvärdesinventering. 
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4. Allmänt om naturförhållandena  
 

4.1. Geografi och bebyggelse 

Inventeringsområdet är ca 9,9 ha stort och är beläget vid Ramsmora på andra sidan 

Sågsjön från Boo kyrka.  Miljöerna i området utgörs av gamla åkrar som under en 

längre tid nyttjats som betesmark samt den omkringliggande skogsmarken som till 

stor del består av igenväxande ekhagar, hällmarkstallskog och lövdominerade 

brynzoner. Landskapet kring inventeringsområdet utgörs av ett stort 

sammanhängande skogsområde som delvis utgörs av Velamsunds naturreservat. 

Skogsområdet är brutet av Kummelnäsvägen, mindre kultiverade ytor samt en 

skjutbana. Närmaste sammanhängande område med bebyggelse finns i ca 500m 

norr och söder om Ramsmora där bostadsområdena Kummelnäs och Eriksvik är 

belägna. 

 
Figur 2. Gammal och vidkronig ek i anslutning till Kummelnäsvägen.  

 
 

4.2. Naturförhållandena 

Inventeringsområdet ligger i Ormingelandet som är en del av Värmdön – en av 

landets största öar. Skurusundet, som skiljer Ormingelandet från Sicklaön och de 

centrala delarna av Nacka, utgör också skiljelinjen mellan Uppland och Sörmland. 

Orminge ligger alltså i Uppland men som helhet är dock Ormingenaturen 
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sörmländsk och typisk innerskärgård med trånga vikar där land dominerar. 

Kännetecknande för fastmarken är höga bergknallar ofta med markerade 

förkastningsbranter mot omgivande dalgångar, sjöar och fjärdar. Det sörmländska 

sprickdalslandskapet utmärker sig i Ormingelandet med ostliga-västliga större 

dalstråk medan mindre sprickor ofta orienterar sig från nordväst mot sydost.  

Naturgeografisk region är Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och 

sjöbäcken. Berggrunden utgörs främst av gnejser av hög ålder. Den starkt brutna 

terrängen innehåller omväxlande naturmiljöer med kala berghöjder varifrån 

jordtäcket spolats bort då landet reste sig efter att inlandsisen smält och vågor 

svallade jordtäcket till sluttningar och dalbottnar. I sluttningar nedanför de kala 

topparna dominerar barrblandskog på mark där de finaste partiklarna i jordtäcket 

saknas. På finjorden i dalbottnar växer ofta ädellövträd vid sidan av odlingsmarker. I 

vissa fall förekommer våtmarker i dalbottnar där torv överlagrat den oorganiska 

jorden. Ormingelandet är påfallande kuperat och rikt på sjöar jämfört med övriga 

delar av Nacka. Sprickdalssjöar med klart och näringsfattigt vatten är typiskt. Andra 

sjöar är resultatet av fördämningar som skett under senare sekler. Odlingsmarkerna 

är få och små och koncentrerade till havsvikar där lera avsatts och blivit uppodlade 

då jordbrukstekniken möjliggjorde plöjning och odling av lerjordar.  

 

 
Figur 3. Stora delar av inventeringsområdet karaktäriseras av gammal åkermark som under  
längre tid nyttjats som betesmark. Här vid en åkerholme som undantagits från plöjning. 
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Skogarna är talldominerade där de högst belägna delarna intas av gles 

hällmarksskog. Tallskogarna är som regel påtagligt gamla med mycket lång 

kontinuitet. Naturskogskaraktären förstärks av bergbranter där avverkning av träd 

historiskt varit svår att genomföra. Det storskaliga traktskogsbruket har egentligen 

aldrig nått naturen i Orminge varför förekomsten av mycket gamla tallar inte är 

ovanliga. Belägenheten på en ö bidrar säkert till att områdets natur kunnat bevaras 

så väl. Broförbindelse för tyngre trafik kom till först för 100 år sedan. Graninslaget är 

dominerande på vissa platser där jordtäcket är tjockare, men granen bildar sällan 

större bestånd. Lövskog av naturskogskaraktär finns längs branter där ek och lind 

dominerar. I djupare dalgångar har lövskogen tydligare kulturpåverkan där den 

nyttjats för bete och grova träd bildar ett glest trädskikt.  

 

4.3. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag  

Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för 

naturreservat, Natura-2000 och sedan tidigare avgränsade biotopskyddsområde. 

Ingen del av inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som 

riksintresse. 

Strandskydd för den närliggande Sågsjön berör delar av inventeringsområdet. De 

områden som berörs redovisas i objektsbeskrivningarna för de enskilda 

naturvärdesobjekten. 

Delar av det aktuella inventeringsområdet har av Skogsstyrelsen avgränsats som 

nyckelbiotop. Samma delar har också utpekats som ”Värdefull natur klass 2 – 

regionalt värde” i Grönstrukturprogram för Nacka kommun (2011) och dess 

underlagsrapport (Ekologigruppen 2009). Dessa områden redovisas i 

objektsbeskrivningarna för de enskilda naturvärdesobjekten.  

Ett antal särskilt skyddsvärda träd och ”skyddsvärda trädmiljöer” har identifierats av 

Länsstyrelsen inom inventeringsområdet (Länsstyrelsens geodatakatalog). 

Förekomst av dessa redovisas i objektsbeskrivningarna för de enskilda 

naturvärdesobjekten. 

Inga områden omfattats av övriga tematiska inventeringar som utförts på nationell 

nivå, såsom våtmarksinventeringen, ängs och betesmarksinventeringen och 

sumpskogsinventeringen. 

Inom inventeringsområdet finns ett antal relevanta artfynd rapporterade från 

Artportalen/Observationsdatabasen. I de fall där dessa fynd har bidragit till 

bedömningen av artvärdet redovisas de i tabellen över naturvårdsarter i 
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objektsbeskrivningarna för de enskilda naturvärdesobjekten. Utöver dessa finns 

också uppgivna fynd av ett antal fåglar och kräldjur vars nuvarande status i området 

är okänd och som är svåra att knyta till enskilda naturvärdesobjekt. Det är möjligt att 

inventeringsområdet har betydelse som fortplantningsmiljö och/eller viktigt 

födosöksområde för flera av dessa arter. Dessa arters juridiska skyddsstatus gör att 

vidare artskyddsutredning kan vara aktuell vid eventuell exploatering. Uppgifter om 

fynd av hasselsnok lämnades muntligen av en lokal djurhållare i området och 

uppgifterna styrktes med fotografier. 

 

 

Tabell 1. Fynd av skyddade fåglar och kräldjur inom inventeringsområdet. Tornseglare häckar 

framförallt i byggnader, men kan även nyttja hålträd som fortplantningsmiljö. Det är möjligt, men 

inte troligt, att arten häckar inom inventeringsområdet och har därför markerats med (x). 

Art 
Rödliste-
kategori 

Fågeldir. 
bilaga 1 

Habitatdir. 
bilaga 1 

6§ 
Artskydds-

förordningen 

Möjligt att inv.omr. 
har betydelse för 

arten 

Törnskata   x     x 

Tornseglare EN       (x) 

Gulsparv NT       x 

Kråka NT       x 

Spillkråka NT x     x 

Grönfink EN       x 

Fiskmås NT         

Nattskärra   x     x 

Svartvit flugsnappare NT       x 

Grönsångare NT       x 

Ärtsångare NT       x 

Hasselsnok VU   x   x 

Huggorm       x x 
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5. Beskrivningar av naturvärdesobjekt  
 

Sjutton naturvärdesobjekt av naturtypen Skog och träd, Äng och betesmark, 

Igenväxningsmark samt Vattendrag har identifierats. Två av dessa bedömdes ha 

högsta naturvärde, fyra högt naturvärde, fyra påtagligt naturvärde och sju visst 

naturvärde.  

Figur 4. Karta över inventeringsområdet och avgränsade naturvärdesobjekt samt deras naturvärdesklass.  
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Naturvärdesobjekt 1 

Objekt-ID 

Ramsmora 1 

Naturvärdesklass 

1 – Högsta naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-24 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Barrnaturskog 

Igenväxt äng/hagmark av ek-lindtyp  

Areal 

1,08 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

Västlig taiga – 9010 

Nordlig ädellövskog – 9020 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett glest 

trädbeklätt område som troligen har en 

historik som trädklädd 

betesmark/betad skog, men som i 

dagsläget inte hävdas. Området 

domineras av gammal tallskog, med 

gott om träd över 200 år. Flera 

naturvårdsarter kopplade till gamla 

tallar noterades, t.ex. tallticka (NT), 

äldre kläckahål av reliktbock (NT) och 

kolflarnlav (NT). I en tallkrona sågs även 

ett hornugglepar (NT) med unge. I 

sydvästra delen av naturvärdesobjektet 

finns fem stycken jätteekar varav flera är 

ihåliga med mulm, har stora vedblottor, 

grova döda grenar och gott om spår av 

vedlevande insekter. En av hålekarna är 

död. På ekarnas bark växer flera rödlistade 

skorplavar som är typiska för gammal 

ekbark; rosa skärelav (NT), skuggorangelav 

(NT), parknål (NT) och rödbrun blekspik 

(NT). Området har inslag av björk och 

enbuskar och i området kring de åldriga ekarna även slån, hagtorn och rosor i 

buskskiktet. Marken är torr-frisk med ett mestadels risdominerat fältskikt med lingon 

och ljung. På mindre delar förekommer rester av en hävdpräglad flora med inslag av 

 
Figur 5. Mycket gammal ek med påväxt av flera 

rödlistade skorplavar. 

 

 
Figur 6. Gammal tallskog med lågor av hög kvalitet. 
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hävdindikatorarter. Området utgörs av en kulle med öppna rundhällar och på 

nordvästsidan finns en mindre klippbrant med rejäla lodytor där bl.a. gaffelbräken 

växer. Död ved förekommer sparsamt-allmänt, men håller mycket hög kvalitet då 

den förekommer som gamla torrträd av tall, äldre tallågor och en död hålek. 

 

45 naturvärdesträd har identifierats inom naturvärdesobjektet, varav 17 når 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

 

Naturvärdesobjektet fortsätter i väster strax utanför inventeringsområdet. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett högt biotopvärde genom förekomst av gles skog med 

hävdhistorik och gott om mycket gamla tallar och ekar. Flera av ekarna är ihåliga 

med mulm och även många av död ved-substraten håller hög ålder. Andra 

värdelement är en silikatstensbrant och en torrbacke med gott om värdväxter för 

insekter. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett högt artvärde genom förekomst av ett (relativt 

områdets storlek) stort antal rödlistade arter, knutna till både gammal tall och ek, 

tillsammans med flera förekomster av signalarter och hävdindikatorer, samt 

häckande hornuggla. 

 

Naturvårdsarter: 

- Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila (NT) 

- Rosa skärelav, Schismatomma pericleum (NT) 

- Rödbrun blekspik, Sclerophora coniophaea (NT) 

- Skuggorangelav, Caloplaca lucifuga (NT) 

- Parknål, Chaenotheca hispidula (S) 

- Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala (S) 

- Rostfläck, Arthonia vinosa (S)  

- Gulpudrad spiklav, Calicium adspersum (S) 

- Tunn flarnlav, Xylopsora friesii (S)  

- Tallticka, Porodaedalea pini (NT) 

- Tjärblomster, Viscaria vulgaris (ÄoH) 

- Backnejlika, Dianthus deltoides (ÄoH) 

- Jungfrulin, Polygala vulgaris (ÄoH) 

- Brudbröd, Filipendula vulgaris (ÄoH) 

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/viscaria-vulgaris-220975
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- Gökblomster, Lychnis flos-cuculi (ÄoH) 

- Gökärt, Lathyrus linifolius (ÄoH) 

- Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

- Äkta johannesört, Hypericum perforatum (ÄoH) 

- Backvicker, Vicia cassubica (ÄoH) 

- Mandelblom, Saxifraga granulata (ÄoH) 

- Knippfryle, Luzula campestris (ÄoH) 

- Gullviva, Primula veris (ÄoH) 

- Reliktbock, Nothorina muricata (NT) äldre kläckhål 

- Hornuggla, Asio otus, (NT, fridlyst art) häckande par med unge 

 

Tidigare fynd: 

- Brun guldbagge, Protaetia marmorata (S) (Fasth 2014) 

- Sotlav, Acolium inquinans (S) (Fasth 2014) 

- Jättekamskivling, Amanita ceciliae (NT) (Artportalen) 

- Korallticka, Grifola frondosa (NT) (Artportalen) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till naturligt gles skog som domineras av äldre-

mycket gamla tallar och flera uråldriga ekar, där många naturvärdesarter som är 

beroende av dessa förekommer. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa högsta naturvärde motsvarande klass 1. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) bedömts inneha 

högt naturvärde, avgränsningarna för detta naturvärdesobjekt avviker emellertid 

från den nuvarande avgränsningen. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Tre ekar inom naturvärdesobjektet har sedan tidigare identifierats som särskilt 

skyddsvärda träd av Länsstyrelsen. 

De delar av naturvärdesobjektet som innehåller jätteekar ingår i en av Skogsstyrelsen 

avgränsad nyckelbiotop (objekt-id: N 132-1998). Dessa delar ingår även i en av 

Länsstyrelsen avgränsad ”skyddsvärd trädmiljö” samt ett område som betecknas 

”Värdefull natur klass 2 – regionalt värde” i Grönstrukturprogram för Nacka kommun 

(2011) och dess underlagsrapport (Ekologigruppen 2009). 

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lathyrus-linifolius-221222
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/hypericum-perforatum-221980
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Lagligt skydd 

Hornuggla är fridlyst genom 4 § i artskyddsförordningen och då arten är rödlistad är 

den att betrakta som en strikt skyddad art, d.v.s. att även deras livsmiljöer är 

skyddade. 

17 av träden i området når kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Negativ 

påverkan på skyddsvärda träd är samrådspliktigt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Liljekonvalj och gullviva är i Stockholms län fridlyst genom 9 § i 

artskyddsförordningen. 

Merparten av naturvärdesobjektet omfattas av strandskydd. 
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Naturvärdesobjekt 2 

Objekt-ID 

Ramsmora 2 

Naturvärdesklass 

4 – Visst naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-24 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Ekskog av ristyp 

Areal 

0,11 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

Uppfyller ej kriterier 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en 

mindre ekbacke. Trädskiktet är relativt 

ungt, ca 30-80 år. Marken är frisk och 

risdominerad med inslag av för miljön 

typiska gräs och örter såsom 

liljekonvalj, bergslok och vitsippa. I 

kanten mot vallen står en asp med ett 

uthackat bohål 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst 

biotopvärde genom naturligt uppvuxen ekskog med ett boträd. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa obetydligt artvärde. 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till relativt ung men naturligt uppvuxen ekskog. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa visst naturvärde motsvarande klass 4. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) räknats med i ett 

större objekt (naturvärdesklass 2) som även inräknar högre naturvärden utanför det 

gär beskrivna objektet. Området ingår även i en av Skogsstyrelsen avgränsad 

nyckebiotop (objekt-id: N 132-1998) samt ett område som betecknas ”Värdefull natur 

klass 2 – regionalt värde” i Grönstrukturprogram för Nacka kommun (2011) och dess 

 
Figur 7. Ekbacke där markfloran domineras av blåbärsris. 
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underlagsrapport (Ekologigruppen 2009). I denna inventering har emellertid denna 

yngre del med ekar brutits ut till ett eget naturvärdesobjekt med lägre klassning. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Naturvärdesobjektet ingår i en av Länsstyrelsen avgränsad ”skyddsvärd trädmiljö”. 

 

Lagligt skydd 

Liljekonvalj är i Stockholms län fridlyst genom 9 § i artskyddsförordningen. 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av strandskydd. 
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Naturvärdesobjekt 3 

Objekt-ID 

Ramsmora 3 

Naturvärdesklass 

3 – Påtagligt naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-24 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Öppen hagmark  

Areal 

0,14 ha 
 

Naturtyper 

Äng och betesmark 

Natura 2000 naturtyper 

Silikatgräsmarker – 6270, 

restaureringsmark 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av den 

västligaste delen av en större 

betesmark som tidigare delvis brukats 

som åker. Naturvärdesobjektet består 

till merparten av en åkerholme med 

mindre stenhällar som inte varit 

föremål för tidigare plöjning och har en 

mer utvecklad gräsmarksflora än 

omgivande mark. Området betas av 

hästar och har en flora som präglas av 

hävd med arter såsom brudbröd, 

tjärblomster, gullviva, daggkåpor, gökärt, blåsuga, äkta johannesört, gråfibbla, 

vårbrodd, gulmåra, teveronika, ärenpris, röllika, femfingerört och violer. Åkerholmen 

är bevuxen med några yngre ekar, mycket ung tall och björk, samt ett blommande 

buskskikt med slån, rosor, rönn och en. Området har lite för låg hävdintensitet vilket 

har till följd att unga träd och buskar håller på att växa in i gräsmarken. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde genom förekomst av mager gräsmark 

med ett något utvecklat bryn samt gott om blommande örter och buskar. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett visst artvärde genom förekomst av flera 

hävdindikatorer. 

 

 
Figur 8. Mager gräsmark med blommande slån. 
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Naturvårdsarter: 

- Tjärblomster, Viscaria vulgaris (ÄoH) 

- Gökärt, Lathyrus linifolius (ÄoH) 

- Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

- Äkta johannesört, Hypericum perforatum (ÄoH) 

- Blåsuga, Ajuga pyramidalis (ÄoH) 

- Brudbröd, Filipendula vulgaris (ÄoH) 

- Gullviva, Primula veris (ÄoH) 

- Knippfryle, Luzula campestris (ÄoH) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till mager gräsmark med gott om blommande 

örter och buskar. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa påtagligt naturvärde motsvarande klass 

3. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) räknats med i ett 

större objekt (naturvärdesklass 2) som även inräknar högre naturvärden utanför det 

här beskrivna objektet. I föreliggande inventering har emellertid denna gräsmarksdel 

brutits ut till ett eget naturvärdesobjekt med lägre klassning. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Merparten av naturvärdesobjektet utgörs av en åkerholme och kan därför omfattas 

av det generella biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd i miljöbalken. 

Gullviva är fridlyst genom 9 § i artskyddsförordningen. 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av strandskydd. 

 

  

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/viscaria-vulgaris-220975
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lathyrus-linifolius-221222
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/hypericum-perforatum-221980
https://artfakta.se/naturvard/taxon/filipendula-vulgaris-223027
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Naturvärdesobjekt 4 

Objekt-ID 

Ramsmora 4 

Naturvärdesklass 

3 – Påtagligt naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-24 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Hällmarksskog  

Areal 

0,60 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

Västlig taiga – 9010, restaureringsmark 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en höjd 

med torr hällmarkstallskog. Skogen är 

gles och olikåldrig med gott om träd 

runt 150 år. Området är påverkat av 

röjning av de allra yngsta träden. 

Marken domineras av stenhällar som är 

bevuxna med renlavar och andra 

bägarlavar Cladonia spp., raggmossor 

Racomitrium spp., islandslav Cetraria 

islandica och smal islandslav C. 

ericetorum. I fält- och buskskikt växer 

framförallt ljung och enbuskar. Död ved förekommer sparsamt genom lite äldre 

tallågor. I brynzonen mot den öppna betesmarken är lövinslaget större med ek och 

asp. Här förekommer också en äldre död ek samt ett bohåls-träd. En bit upp i slänten 

noterades ekticka (NT) på en klen, undertryckt ek. I östra delen av 

naturvärdesobjektet är jordtäcket något mäktigare och inslaget av något äldre gran 

påtaglig. Fältskiktet domineras här av blåbär. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett påtagligt biotopvärde genom luckig och olikåldrig 

hällmarkstallskog med gott om äldre, ställvis senvuxna, träd, samt inslag av död ved. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett visst artvärde genom ett fåtal förekomster av 

två rödlistade arter. 

 

 
Figur 9. Äldre hällmarkstallskog. 
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Naturvårdsarter: 

- Tallticka, Porodaedalea pini (NT) 

- Ekticka, Fomitiporia robusta (NT) 

- Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea (T) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är framförallt knutna till luckig och olikåldrig 

hällmarkstallskog med gott om äldre träd samt förekomst av rödlistade arter knutna 

till äldre tall och ek. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa påtagligt naturvärde motsvarande klass 

3. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Merparten av naturvärdesobjektet omfattas av strandskydd. 
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Naturvärdesobjekt 5  

Objekt-ID 

Ramsmora 5 

Naturvärdesklass 

4 – Visst naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-24 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Annan hagmark  

Areal 

0,30 ha 
 

Naturtyper 

Äng och betesmark 

Natura 2000 naturtyper 

Uppfyller ej kriterier 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en 

trädbärande del av en betesmark.  

Betesmarken har utanför detta objekt 

tidigare nyttjats som åker men denna 

del har inte plöjts och området har 

relativt nyligen restaurerats genom att 

träd och buskar avverkats. I de inre 

delarna är vegetationen skogsartad 

med vitsippa, liljekonvalj, blåbär och 

kovaller. Dessa delar uppvisar också 

ställvis kraftigt slitage från 

avverkningarna. I kanten mot de öppna delarna av hagen är floran mer 

gräsmarksartad med arter såsom gökärt, brudbröd, vårbrodd, violer och ärenpris. 

Trädskiktet är vuxet men inte gammalt och domineras av tall och ek samt yngre 

björk. Inom området förekommer också flera stenhällar. Området ingår i samma 

fålla som naturvärdesobjekt 3 och betas för närvarande av hästar. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde genom en något utmagrad grässvål i 

randzonen mot den öppna betemarken samt ett vuxet trädskikt av tall och ek. 

Bedömningsgrund artvärde 

Inom området finns ett fåtal hävdindikatorarter, men dessa är få till antalet och 

förekommer i begränsad omfattning. Naturvärdesobjektet bedöms därför hysa ett 

obetydligt artvärde. 

 

 
Figur 10. Tallbevuxen betesmark. 
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Naturvårdsarter: 

- Gökärt, Lathyrus linifolius (ÄoH) 

- Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

- Brudbröd, Filipendula vulgaris (ÄoH) 

- Äkta johannesört, Hypericum perforatum (ÄoH) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är framförallt knutna till trädbärande betesmark med inslag 

av hävdpräglad vegetation. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa visst naturvärde motsvarande klass 4. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) räknats med i ett 

större objekt (naturvärdesklass 2) som även inräknar högre naturvärden utanför det 

här beskrivna objektet. I föreliggande inventering har emellertid denna hagmarksdel 

brutits ut till ett eget naturvärdesobjekt med lägre klassning. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Västra delen av naturvärdesobjektet omfattas av strandskydd. 

  

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lathyrus-linifolius-221222
https://artfakta.se/naturvard/taxon/filipendula-vulgaris-223027
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/hypericum-perforatum-221980
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Naturvärdesobjekt 6  

Objekt-ID 

Ramsmora 6 

Naturvärdesklass 

3 – Påtagligt naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-24 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Ekhage 

Öppen hagmark  

Areal 

0,41 ha 
 

Naturtyper 

Äng och betesmark 

Natura 2000 naturtyper 

Silikatgräsmarker – 6270, 

restaureringsmark 

Trädklädd betesmark – 9070, 

restaureringsmark 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en 

betesfålla som i östra delen består av 

ekhage och i västra delen av öppen 

hagmark på mark som tidigare nyttjats 

som åker. Den trädbärande delen 

domineras av vuxna, men ej äldre, ekar 

(≥ ca 90 år) med inslag av tall, gran, asp 

och björk. På en ek noterades den 

rödlistade vedsvampen ekticka (NT). I 

en asp med uthackat bohål matade ett 

starpar (VU) sina ungar. Vegetationen är 

i denna del ställvis skogsartad med 

typiska arter för en ekbacke såsom liljekonvalj, vitsippa och bergsslok, men har i 

kantzonen mer gräsmarksprägel med arter såsom skogsfibblor, vårbrodd, fårsvingel, 

violer, ärenpris, pillerstarr och blåsuga. Den öppna betesmarken är belägen på något 

sandig, torr-frisk och relativt mager mark med arter som gulmåra, käringtand, äkta 

johannesört, gullviva, teveronika, röllika, gråfibbla, stor blåklocka, skogsklöver, 

daggkåpor och prästkrage. Näringsrikare delar av gräsmarken förekommer i mycket 

begränsad omfattning. På vissa håll har tuvmyror byggt upp små stackar (tuvor) i den 

annars plana gräsmarken. På gränsen mellan den öppna och trädbärande delen 

förekommer partier med jordblottor där gott om utgrävda bohål och flera arter av 

vildbin noterades. 

 

  

 
Figur 11. Något utmagrad betesmark på gammal 

åkermark med blottad mineraljord i haket mot ekhagen. 
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Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde genom en något utmagrad grässvål med 

inslag av myrtuvor och blottad mineraljord, samt vuxna ekar i den trädbärande 

delen. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett påtagligt artvärde genom förekomst av flera 

hävdindikatorarter och häckande stare. 

 

Naturvårdsarter: 

- Ekticka, Fomitiporia robusta (NT) 

- Gökärt, Lathyrus linifolius (ÄoH) 

- Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

- Äkta johannesört, Hypericum perforatum (ÄoH) 

- Blåsuga, Ajuga pyramidalis (ÄoH) 

- Stor blåklocka, Campanula persicifolia (ÄoH) 

- Gullviva, Primula veris (ÄoH) 

- Ljung, Calluna vulgaris (ÄoH), betad 

- Prästkrage, Leucanthemum vulgare (ÄoH) 

- Knippfryle, Luzula campestris (ÄoH) 

- Stare, Sturnus vulgaris (VU, fridlyst art), häckande par med ungar 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till något utmagrad betesmark med förekomst av 

flera hävdindikatorarter och genom ekbärande delar, tuvbildning och jordblottor.  

Sammanfattningsvis bedöms området hysa påtagligt naturvärde motsvarande klass 

3. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) räknats med i ett 

större objekt (naturvärdesklass 2) som även inräknar högre naturvärden utanför det 

här beskrivna objektet. I föreliggande inventering har emellertid denna hagmarksdel 

brutits ut till ett eget naturvärdesobjekt med lägre klassning. 

Delar av ekhagen ingår i en av Länsstyrelsen avgränsad ”skyddsvärd trädmiljö”. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lathyrus-linifolius-221222
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/hypericum-perforatum-221980
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/campanula-persicifolia-220018
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/leucanthemum-vulgare-220235
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Lagligt skydd 

Stare är fridlyst genom 4 § i artskyddsförordningen och då arten är rödlistad är den 

att betrakta som en strikt skyddad art, d.v.s. att även deras livsmiljöer är skyddade. 

Liljekonvalj och gullviva är i Stockholms län fridlyst genom 9 § i 

artskyddsförordningen. 
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Naturvärdesobjekt 7 

Objekt-ID 

Ramsmora 7 

Naturvärdesklass 

2 – Högt naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-24 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Hällmarksskog 

Areal 

0,80 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

Västlig taiga – 9010 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en brant 

samt ovanliggande hällmarkstallskog. 

Trädskiktet domineras av äldre och 

gamla, senvuxna tallar, med gott om 

träd mellan 150-230 år. Tallarna hyser 

relativt stora förekomster av 

naturvårdsarter kopplade till äldre tall; 

kolflarnlav (NT), tunn flarnlav, grynig 

blåslav och tallticka (NT). I området 

förekommer även död tallved allmänt, 

framförallt genom gamla intorkade 

tallågor som hyser flera förekomster av 

känsliga lavar som är knutna till just 

detta substrat; vedskivlav (NT) och en 

strecklav Xylographa sp. Den rödlistade 

kolflarnlaven återfinns även på lågor. 

Området har en stor grad av öppenhet 

med stenhällar där välutvecklade moss- 

och lavsamhällen med bland annat 

hällkvastmossa Dicranum spurium, grå 

raggmossa Racomitrium lanuginosum 

och smal islandslav Cetraria ericetorum 

växer tillsammans med ljung, getrams och vårbrodd. I branten förekommer 

beskuggade lodytor och mossklädda block och i skogsbrynet mot vägen dominerar 

vuxen men inte äldre asp, ek och björk. 

 

 
Figur 12. Åldrig tallåga med bland annat vedskivlav (NT). 

 

 
Figur 13. Kolflarnlav (NT) på bark av gammal tall. 

 

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/racomitrium-lanuginosum-2521
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21 naturvärdesträd har identifierats inom naturvärdesobjektet, varav 4 når 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

 

Naturvärdesobjektet fortsätter åt sydost utanför inventeringsområdet. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett högt biotopvärde gammal hällmarkstallskog med lågor av 

hög kvalitet och välutvecklade kryptogamsamhällen på hällarna. Till biotopvärdet hör 

även nordbranten med block och lodytor. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett påtagligt artvärde genom förekomst av gott 

om naturvårdsarter knutna till äldre tall och tallved. 

 

Naturvårdsarter: 

- Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila (NT) 

- Vedskivlav, Hertelidea botryosa (NT) 

- Tunn flarnlav, Xylopsora friesii (S)  

- Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea (T) 

- Tallticka, Porodaedalea pini (NT) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är framförallt knutna till gammal hällmarkstallskog och 

naturvårdsarter som vittnar om en kontinuitet av gamla träd och lågor. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa ett högt naturvärde motsvarande klass 2. 

 

Tidigare inventeringar 

Brynzonen i norr ingår i en av Länsstyrelsen avgränsad ”skyddsvärd trädmiljö”. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

 

Lagligt skydd 

Fyra av träden i området når kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Negativ 

påverkan på skyddsvärda träd är samrådspliktigt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
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Naturvärdesobjekt 8 

Objekt-ID 

Ramsmora 8 

Naturvärdesklass 

1 – Högsta naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-25 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Ek-hassellund 

Hällmarksskog 

Areal 

0,88 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

Nordlig ädellövskog – 9020  

Västlig taiga – 9010 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en västvänd 

sluttning med ekdominerad skog där  

hassel dominerar buskskiktet tillsammans med 

hägg.  Flera av ekarna är mycket gamla och 

ihåliga med mulm och stora vedblottor. Död ved 

förekommer genom två äldre ekar som har dött, 

tillsammans med nedfallna grova ekgrenar och 

någon enstaka låga. Gott om rödlistade arter 

och signalarter noterades på den grova 

ekbarken. I den sydligaste delen avgränsas 

naturvärdesobjektet av en skogsbäck som också 

utgör ett biotopvärde. Här växer klibbal och i 

övrigt förekommer inslag av asp och björk i 

trädskiktet. I en asp med uthackat bohål 

hade stare (VU) ungar. Marken är frisk med 

arter som lundgröe, vitsippa, blåsippa, 

liljekonvalj, gökärt, vispstarr, gullviva och 

piprör i fältskiktet. Centralt i området går 

sluttningen över till att bli en mindre brant 

med klippsprång och torra hällar med 

getrams, vit fetknopp och tulkört. Tulkört 

och blåsippa vittnar om att det åtminstone 

ställvis förekommer näringsrikare mark. 

Ovan branten tar talldominerad 

hällmarksskog vid. Tallskogen är åldrig med gott om träd runt 180 år och flera träd 

 

             Figur 14. Mycket gammal hålek. 

 

 
Figur 15. Äldre tallskog. 
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över 200 år. Flera naturvårdsarter knutna till äldre tall noterades. Inslag finns av 

gran, enbuskar och senvuxen ek. Fältskiktet domineras av blåbär och ljung, och på 

öppna hällar växer olika arter av bägarlavar Cladonia spp. och islandslav Cetraria 

islandica.  

 

37 naturvärdesträd har identifierats inom naturvärdesobjektet, varav 12 når 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Utöver dessa träd förekommer gott om ekar 

som inte riktigt uppnår kriterierna för naturvärdesträd men som börjar nå en 

ansenlig ålder (bedöms vara strax under 150 år). 

 

Naturvärdesobjektet fortsätter åt sydost och norr utanför inventeringsområdet. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett högt biotopvärde genom ek- och tallskog med gott om 

äldre och gamla träd, varav flera äldre ekar är ihåliga med mulm och några döda. Till 

biotopvärdena hör också ett något rikare markslag, skogsbäcken och branten med 

hällar och klippsprång. 

Gran har nyligen avverkats i objektet, vilket har en positiv påverkan på ekarna och 

arter knutna till dessa. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett högt artvärde genom förekomst av ett (relativt 

områdets storlek) stort antal rödlistade arter, knutna till både gammal tall och till 

gammal ek, tillsammans med flera förekomster av signalarter, samt häckande stare. 

 

Naturvårdsarter: 

- Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila (NT) 

- Rosa skärelav, Schismatomma pericleum (NT) 

- Gammelekslav, Lecanorapha amylacea (NT), blyertslav-formen 

- Skuggorangelav, Caloplaca lucifuga (NT) 

- Kornig nållav, Chaenotheca chlorella (S) 

- Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala (S) 

- Sotlav, Acolium inquinans (S)  

- Gulpudrad spiklav, Calicium adspersum (S) 

- Tunn flarnlav, Xylopsora friesii (S)  

- Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea (T) 

- Tallticka, Porodaedalea pini (NT) 

- Blåsippa, Hepatica nobilis (S) 
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- Blanksvart trämyra, Lassius fuliginoides (S) 

- Stare, Sturnus vulgaris (VU), häckande par med ungar 

 

Tidigare fynd: 

- Oxtungsvamp, Fistulina hepatica (NT) (Fasth 2014) 

- Lunglav, Lobaria pulmonaria (NT) (Fasth 2014), troligen utgången 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till åldrig ek och tallskog med välutvecklade 

strukturer och många naturvårdsarter. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa högsta naturvärde motsvarande klass 1. 

 

Tidigare inventeringar 

Området ingår i en av Länsstyrelsen avgränsad ”skyddsvärd trädmiljö”. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Fem ekar inom naturvärdesobjektet har sedan tidigare identifierats som särskilt 

skyddsvärda träd av Länsstyrelsen. 

 

Lagligt skydd 

Fyra av träden i området når kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Negativ 

påverkan på skyddsvärda träd är samrådspliktigt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Stare är fridlyst genom 4 § i artskyddsförordningen och då arten är rödlistad är den 

att betrakta som en strikt skyddad art, d.v.s. att även deras livsmiljöer är skyddade. 

Blåsippa är fridlyst genom 8 och 9§ i artskyddsförordningen. Liljekonvalj och gullviva 

är i Stockholms län fridlyst genom 9 § i artskyddsförordningen. 
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Naturvärdesobjekt 9a, b, c & d 

Objekt-ID 

Ramsmora 9a, b, c & d 

Naturvärdesklass 

4 – Visst naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-25 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Öppen hagmark  

Areal 

0,45+0,35+0,25+0,47 ha 
 

Naturtyper 

Äng och betesmark 

Natura 2000 naturtyper 

Uppfyller ej kriterier 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av de stora 

öppna gräsmarkerna centralt i 

inventeringsområdet. Gräsmarkerna 

har en historik som åker och har, 

undantaget några mindre åkerholmar i 

delområde 9a, fordom plöjts och 

troligen gödslats. Emellertid har ytorna 

fungerat som betesmark under flera 

decennier. Gräsmarksfloran domineras 

av vanligt förekommande öppenmarks-

arter såsom röllika, daggkåpor, 

smörblommor och klöverarter. I 

anslutning till dikena övergår 

gräsmarken till fuktäng med nerbetad 

älggräs, gåsört och humleblomster.  På 

åkerholmarna är förutsättningarna 

något magrare och inslag av 

konkurenssvaga växter förekommer. 

Här växer t.ex. gulmåra, äkta 

johannesört, tjärblomster och vit 

fetknopp. Ställvis förekommer mer 

näringspåverkade ytor med 

kvävegynnade arter, men dessa är 

begränsade i utbredning och på det 

hela taget utgör gräsmarkerna en relativt örtrik miljö. Delområde 9a, betas för 

närvarande av hästar, medan delområde 9c & d betas av får. Delområde 9b nyttjas 

 
Figur 16. Hästbetad gräsmark (9a) på mark som 

mestadels är gammal åker, men som också innehåller 

något magrare åkerholmar. 

 

 
Figur 17. Fårbetad gräsmark (9c) med kort snaggad 

grässvål.  
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som hundrastgård och sköts troligen genom någon typ av gräsklippning. Längst i 

norr avgränsas delområde 9b av ett vattenförande dike som ingår i 

naturvärdesobjektet. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde genom förekomst av något örtrikare 

hävdade gräsmarker av olika fuktighetsgrad, som även har funktion som 

födosöksområde för insekts- och maskätande fåglar, t.ex. stare och trastar. Till 

biotopvärdet hör också ett mindre dike i norr och slånbrynet som omger det. 

Bedömningsgrund artvärde 

Hävdindikatorer förekommer i mycket begränsad omfattning och 

naturvärdesobjektet bedöms hysa ett obetydligt artvärde. 

 

Naturvårdsarter: 

- Tjärblomster, Viscaria vulgaris (ÄoH) 

- Äkta johannesört, Hypericum perforatum (ÄoH) 

- Knippfryle, Luzula campestris (ÄoH) 

- Prästkrage, Leucanthemum vulgare (ÄoH)  

- Gökblomster, Lychnis flos-cuculi (ÄoH) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till något örtrikare och varierade gräsmarker. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa visst naturvärde motsvarande klass 4. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) bedömts ha 

naturvärdesklass 3 på grunder som inte motiveras tydligt i materialet. De 

biotopvärden och artförekomster som identifierats vid föreliggande inventering ger 

bedömningen naturvärdesklass 4.  

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

  

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/viscaria-vulgaris-220975
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/hypericum-perforatum-221980
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/leucanthemum-vulgare-220235


 

Naturvärdesinventering av ett område vid Ramsmora, Nacka kommun 

 

  38 (59) 

Lagligt skydd 

I delområde 9a finns fyra mindre områden som utgörs av gamla åkerholmar och i 

delområde 9b finns ett dike. Dessa områden kan omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd i 

miljöbalken.  

Ett mycket litet område i sydvästligaste delen av delområde 9d omfattas av 

strandskydd. 
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Naturvärdesobjekt 10a & b 

Objekt-ID 

Ramsmora 10a & b 

Naturvärdesklass 

4 – Visst naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-25 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Åkerdike 

Skogsbäck  

Areal 

0,14+0,05 ha 
 

Naturtyper 

Vattendrag 

Natura 2000 naturtyper 

Uppfyller ej kriterier 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett 

system med sammanhängande 

åkerdiken. Stora delar av dikessträckan 

är i en igenväxningsfas där framförallt 

videbuskar och ung klibbal har 

etablerat sig. Vegetationen i kanterna 

visar att diket är vattenförande under 

större delen av året, med arter såsom, 

älggräs, videört, smalkaveldun, nålsäv, 

sjöfräken, bladvass och kabbleka. I 

dikeskanten växer i bottenskiktet 

vitmossor Sphagnum. Delområdena 10a och 10b hänger samman men bryts av en 

kulvertering vid en grusväg. 

Längst i söder övergår diket till en skogsbäck som rinner genom ett ungt 

granskogsbestånd som är kraftigt påverkat av skogsbruksåtgärder. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde genom att mindre vattendrag i sig ger 

variation i landskapet och utgör livsmiljöer och spridningsmöjligheter för 

vattenlevande organismer. 

 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett obetydligt artvärde. 

 

 

 
Figur 18. Åkerdike som växer igen med videbuskar. 
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Naturvårdsarter: 

- Gökblomster, Lychnis flos-cuculi (ÄoH) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till att mindre vattendrag ger variation i 

landskapet och utgör livsmiljöer och spridningsmöjligheter för vattenlevande 

organismer. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa visst naturvärde motsvarande klass 4. 

Då ingen fördjupad limnisk undersökning har utförts är naturvärdesbedömningen 

preliminär.  

 

 

Tidigare inventeringar 

Diket ingår i som del i större områden som bedömts i de tidigare inventeringarna 

(Calluna 2016; Fasth 2014), men dess naturvärde kommenteras inte specifikt i dessa 

arbeten. 

Lagligt skydd 

Naturvärdeobjektet utgörs till största del av ett system av åkerdiken som kan 

omfattas av det generella biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd i miljöbalken.  
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Naturvärdesobjekt 11  

Objekt-ID 

Ramsmora 11 

Naturvärdesklass 

4 – Visst naturvärde  

Inventeringsdatum 

2021-05-25 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Igenväxt hagmark av ek-lindtyp  

Areal 

0,22 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

Uppfyller ej kriterier 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en 

trädbärande del av vad som tidigare 

varit betesmark men som nu nyttjas 

som hundrastgård. Marken präglas av 

stenhällar och tunna jordar. Trädskiktet 

domineras av ca 60-80 åriga ekar med 

inslag av yngre tall, björk och apel. 

Troligen har området tidigare betats av 

hästar då merparten av ekarna har 

stora vedblottor som konsekvens av 

gnagskador på stammarna. Marken och 

hällarna är mycket slitna av den nuvarande användningen som hundrastplats. 

Vegetationen är dåligt utvecklad på grund av slitage men vissa typiska betesmarks-

arter lever kvar, t.ex. tjärblomster, gullviva, tjärblomster, brudbröd, knippfryle, röllika, 

blodrot, gråfibbla och gökärt. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde genom ett vuxet trädskikt med 

vedblottor på ek, samt spår av hävdhistorik i markfloran.  

Bedömningsgrund artvärde 

Förekomsterna av hävdindikatorer är fåtaliga varför naturvärdesobjektet bedöms 

hysa ett obetydligt artvärde. 

 

Naturvårdsarter: 

- Tjärblomster, Viscaria vulgaris (ÄoH) 

- Gökärt, Lathyrus linifolius (ÄoH) 

 
Figur 19. Trädbärande del av hundrastgård.  

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/viscaria-vulgaris-220975
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lathyrus-linifolius-221222
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- Gullviva, Primula veris (ÄoH) 

- Brudbröd, Filipendula vulgaris (ÄoH) 

- Knippfryle, Luzula campestris (ÄoH) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är framförallt knutna till ett vuxet trädskikt av ek med 

vedblottor samt vissa spår av en hävdpräglad flora.  

Sammanfattningsvis bedöms området hysa visst naturvärde motsvarande klass 4. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) bedömts ha 

naturvärdesklass 2 på grunder som inte motiveras tydligt i materialet. De 

biotopvärden och artförekomster som identifierats med nuvarande markanvändning 

ger bedömningen naturvärdesklass 4.  

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Merparten av naturvärdesobjektet uppfyller definitionen för åkerholme och kan 

därför omfattas av det generella biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken.  

Gullviva är fridlyst genom 9 § i artskyddsförordningen. 
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Naturvärdesobjekt 12  

Objekt-ID 

Ramsmora 12 

Naturvärdesklass 

2 – Högt naturvärde  

Inventeringsdatum 

2021-05-25 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Öppen hagmark  

Areal 

0,22 ha 
 

Naturtyper 

Äng och betesmark 

Natura 2000 naturtyper 

Silikatgräsmarker – 6270 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en del av 

en fårbetesmark (samma betesfålla 

som naturvärdesobjekt 9c). 

Gräsmarken är torr-frisk, mager och 

oplöjd med arter som mandelblom, 

brudbröd, gulmåra, vårbrodd, 

teveronika, backskärvfrö, knippfryle, 

äkta johannesört, liten blåklocka, 

backlök, gullviva och tjärblomster. 

Stenhällar går i dagen och delar av ytan 

är bevuxen med relativt välutvecklade 

slånbuskage. Valet av betesdjur och hävdintensiteten har inte lyckats hålla tillbaka 

vedväxter med resultatet att unga träd av asp och tall har etablerat sig och aspsly är 

på väg upp. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett påtagligt biotopvärde genom oplöjd, mager gräsmark 

med inslag av stenhällar, myrtuvor och blommande buskage. Den begynnande 

igenväxningen med aspsly påverkar biotopvärdet negativt, men då vegetationstypen 

är ovanlig och hotad är bedömningen ändå att biotopvärdet är påtagligt. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett påtagligt artvärde genom förekomst av ett 

flertal hävdindikatorarter.  

 

 
Figur 20. Fårbetad mager gräsmark med stenhällar.  
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Naturvårdsarter: 

- Tjärblomster, Viscaria vulgaris (ÄoH) 

- Gökärt, Lathyrus linifolius (ÄoH) 

- Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

- Bockrot, Pimpinella saxifraga (ÄoH) 

- Äkta johannesört, Hypericum perforatum (ÄoH) 

- Liten blåklocka, Campanula rotundifolia (ÄoH) 

- Mandelblom, Saxifraga granulata (ÄoH) 

- Gullviva, Primula veris (ÄoH) 

- Brudbröd, Filipendula vulgaris (ÄoH) 

- Knippfryle, Luzula campestris (ÄoH) 

 

Tidigare fynd: 
- Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae (NT) (Calluna 2016) 
- Jungfrulin, Polygala vulgaris (ÄoH) (Calluna 2016) 

- Backnejlika, Dianthus deltoides (ÄoH) (Calluna 2016) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är framförallt knutna till utmagrad och oplöjd gräsmark 

med blommande slånbuskage och en tydligt hävdpräglad flora. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa högt naturvärde motsvarande klass 2. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) bedömts inneha 

naturvärdesklass 2 på grunder som inte motiveras tydligt i materialet.  

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Merparten av naturvärdesobjektet uppfyller definitionen för åkerholme och kan 

därför omfattas av det generella biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken.  

Gullviva är fridlyst genom 9 § i artskyddsförordningen. 

  

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/viscaria-vulgaris-220975
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lathyrus-linifolius-221222
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/hypericum-perforatum-221980
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Naturvärdesobjekt 13 

Objekt-ID 

Ramsmora 13 

Naturvärdesklass 

3 – Påtagligt naturvärde  

Inventeringsdatum 

2021-05-25 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Lövträd 

Barrträd  

Areal 

0,22 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

-Uppfyller ej kriterier 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs 

trädmiljöerna mellan betsmarken (9d) 

och Kummelnäsvägen. Marken är starkt 

påverkad av vägbyggnationen, är av 

ruderatkaraktär och innehåller inga 

biotopkvaliteter förutom tre stycken 

grövre ekar samt två äldre tallar. En av 

ekarna mäter över en meter i diameter 

och har en större vedblotta med gott 

om kläckhål från vedlevande insekter. 

Den äldre av de två tallarna är även den 

mycket grov och har likaså gott om kläckhål i stammen. 

 

Fem naturvärdesträd har identifierats inom naturvärdesobjektet, varav två når 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett påtagligt biotopvärde förekomst av äldre och grova träd 

av ek och tall. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett visst artvärde genom att mängden av olika 

kläckhål vittnar om en förhöjd artrikedom bland vedlevande insekter. 

 

 

 

 
Figur 21. Grov ek invid vägbanken 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är helt knutna till förekomsten av grova äldre ekar och 

tallar. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa påtagligt naturvärde motsvarande klass 

3. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) bedömts inneha 

högt naturvärde, avgränsningarna för detta naturvärdesobjekt avviker emellertid 

från den nuvarande avgränsningen och innefattar även gräsmarker med höga 

värden. 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Två av träden i området når kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Negativ 

påverkan på skyddsvärda träd är samrådspliktigt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
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Naturvärdesobjekt 14 

Objekt-ID 

Ramsmora 14 

Naturvärdesklass 

2 – Högt naturvärde  

Inventeringsdatum 

2021-05-25 & 2021-06-21 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Annan hagmark  

Areal 

0,23 ha 
 

Naturtyper 

Äng och betesmark 

Natura 2000 naturtyper 

Trädbärande gräsmarker – 6270 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en del av 

en fårbetesmark (samma betesfålla 

som naturvärdesobjekt 9d). Området är 

beläget i en sydvänd slänt som är 

bevuxen med något äldre tall och har 

inslag av något äldre ek samt yngre 

björk, sälg och gran. Området är 

halvöppet och solvarmt med större ytor 

av blottad, mager mineraljord i slänten. 

Vegetationen är tydligt hävdpräglad 

med arter som slåtterfibbla, jungfrulin, 

grusstarr, gökärt, stor blåklocka, 

tjärblomster, brudbröd, bockrot, gulmåra, daggkåpor, gråfibbla, blodrot, käringtand 

och röllika. Blåbär saknas nästan helt och man ser vid stängslet en skarp gräns då 

vegetationen utanför är helt risdominerad. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett påtagligt biotopvärde genom mager betad skogsmark i 

solbelyst slänt med jordblottor och tydligt hävdpräglad vegetation – kvaliteter som 

bl.a. är viktiga för insektslivet. Bidragande till biotopvärdet är också trädskiktet med 

inslag av något äldre tall och ek. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett påtagligt artvärde genom förekomst av ett 

flertal hävdindikatorer och två rödlistade arter.  

 

 
Figur 22. Mager slänt med hävdpräglad flora och gott 

om blottad mineraljord.  
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Naturvårdsarter: 

- Tallticka, Porodaedalea pini (NT) 

- Slåtterfibbla, Hypochaeris maculata (NT) 

- Gökärt, Lathyrus linifolius (ÄoH) 

- Bockrot, Pimpinella saxifraga (ÄoH) 

- Stor blåklocka, Campanula persicifolia (ÄoH) 

- Jungfrulin, Polygala vulgaris (ÄoH) 

- Tjärblomster, Viscaria vulgaris (ÄoH) 

- Gullviva, Primula veris (ÄoH) 

- Brudbröd, Filipendula vulgaris (ÄoH) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till trädbärande betesmark med en tydligt 

hävdpräglad flora, något äldre ek och tall och flera förekomster av naturvårdsarter. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa högt naturvärde motsvarande klass 2. 

 

Tidigare inventeringar 

Delar av området har i en tidigare naturvärdesinventering (Calluna 2016) bedömts 

inneha naturvärdesklass 2 på grunder som inte motiveras tydligt i materialet.  

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Gullviva är fridlyst genom 9 § i artskyddsförordningen. 

  

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lathyrus-linifolius-221222
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Naturvärdesobjekt 15 

Objekt-ID 

Ramsmora 15 

Naturvärdesklass 

4 – Visst naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-25 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Tallskog  

Areal 

0,37 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

- 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett 

mindre stycke tallskog på plan mark. 

Skogen är vuxen men äldre träd saknas. 

Skogen har en varierad 

trädslagssammansättning med, utöver 

tall, inslag av gran, asp, ek, rönn och 

björk. I buskskiktet förekommer unga 

lövträd och enbuskar. Fältskiktet är 

risdominerat med inslag av skogsgräs 

och örter. 

 

Ett naturvärdesträd har identifierats inom naturvärdesobjektet – en död äldre ek. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde genom naturligt uppvuxen, varierad 

skogsmark. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett obetydligt artvärde. 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till naturligt uppvuxen skogsmark med varierad 

trädslagsammansättning 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa visst naturvärde motsvarande klass 4. 

 

  

 
Figur 23. Risdominerad tallskog.  
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Tidigare inventeringar 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Saknas. 
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Naturvärdesobjekt 16 

Objekt-ID 

Ramsmora 16 

Naturvärdesklass 

2 – Högt naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-25 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Barrnaturskog  

Areal 

0,31 ha 
 

Naturtyper 

Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 

Västlig taiga – 9010 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av gammal 

tallskog på en höjd nordväst om 

Kummelnäsvägen. I trädskiktet 

förekommer flera träd över 200 år – 

bl.a. en mycket grov hålek med stora 

mulmförekomster, vedblottor och 

grova grenar som kollapsat. I kanten 

mot Kummelnäsvägen växer en lönn 

med en stor vattenfylld hålighet. Inom 

området finns också gott om död 

tallved, både genom, äldre torrträd och 

högstubbar och lågor. På en låga fanns 

gnagspår av mindre märgborre och gott 

om andra kläckhål kunde noteras på både 

stående och liggande tallved. Flera andra 

arter knutna till gammal tall noterades, 

t.ex; tallticka (NT)och kolflarnlav (NT). 

Marken är på vissa delar frisk och 

domineras av blåbär och på andra delar 

karaktäriserad av torra sydvända 

berghällar med ljung, tjärblomster och 

getrams. I buskskiktet växer enbuskar.  

 

Tio naturvärdesträd har identifierats inom 

naturvärdesobjektet, varav fem når 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd.  

 
Figur 24. Tallnaturskog med gott om död ved av hög 

kvalitet. 

 

 

              Figur 25. Mycket gammal hålek. 
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Naturvärdesobjektet fortsätter i nordväst utanför inventeringsområdet. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett högt biotopvärde genom förekomst av gammal tallskog 

med rikligt av död ved av hög kvalitet, samt en mycket gammal hålek med mulm och 

död vedspartier. Området är sydvänt och har mycket goda förutsättningar för 

insektslivet. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett påtagligt artvärde genom förekomst av 

rödlistade arter och signalarter knutna till äldre tall och ek. 

 

Naturvårdsarter: 

- Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila (NT) 

- Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala (S) 

- Tunn flarnlav, Xylopsora friesii (S) 

- Tallticka, Porodaedalea pini (NT) 

- Tjärblomster, Viscaria vulgaris (T) 

- Mindre märgborre, Tomicus minor (S), äldre gnagspår 

 

Tidigare fynd: 

- Brun guldbagge, Protaetia marmorata (S) 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till gammal tallskog med rikligt av död ved av hög 

kvalitet, samt en mycket gammal hålek med mulm och naturvårdsarter knutna till 

dessa miljöer. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa högt naturvärde motsvarande klass 2. 

 

Tidigare inventeringar 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Fem av träden i området når kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Negativ 

påverkan på skyddsvärda träd är samrådspliktigt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

 

Södra delen av naturvärdesobjektet omfattas av strandskydd. 

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/viscaria-vulgaris-220975
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Naturvärdesobjekt 17 

Objekt-ID 

Ramsmora 17 

Naturvärdesklass 

4 – Visst naturvärde 

Inventeringsdatum 

2021-05-25 

Inventerare 

Ola Hammarström & Fredrik Larsson, 

Pro Natura 

Biotoper 

Busksnår/bryn  

Areal 

0,03 ha 
 

Naturtyper 

Igenväxningsmark 

Natura 2000 naturtyper 

Uppfyller ej kriterier 

 

Översiktlig beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en del av 

en brynzon med välutvecklade 

slånbuskage. Intill står en äldre klibbal 

med rötskador i grenarna. 

Ett naturvärdesträd har identifierats 

inom naturvärdesobjektet. 

 

Bedömningsgrund biotopvärde  

Området bedöms hysa ett visst 

biotopvärde genom välutvecklad, 

blommande buskvegetation samt ett 

äldre träd. 

Bedömningsgrund artvärde 

Naturvärdesobjektet bedöms hysa ett obetydligt artvärde. 

 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området är knutna till välutvecklad, blommande buskvegetation samt 

ett äldre träd. 

Sammanfattningsvis bedöms området hysa visst naturvärde motsvarande klass 4. 

Tidigare inventeringar 

Området har tidigare karterats inom ramen för ett planerat naturreservat (Fasth 

2014). 

Lagligt skydd 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av strandskydd. 

 
Figur 26. Brynzon med stora slånbuskage.  
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6. Beskrivningar av landskapsobjekt 
 

Landskapsobjekt 1 

Objekt-ID 

Ramsmora landskap 1 

Inventeringsdatum 

2021-05-24-25 & 2021-06-21 

Inventerare 

Fredrik Larsson & Ola Hammarström, Pro Natura 

 

 
Figur 27. Karta över landskapsobjektet.  

 

Översiktlig beskrivning 

Landskapsobjektet utgörs av resterna av ett småskaligt, mosaikartat 

jordbrukslandskap och karaktäriseras av öppna, tidigare uppodlade men nu 

hävdade, gräsmarker som omgärdas av marker med hålträd och andra mycket 

gamla träd, lövrika bryn och glesa solvarma hällmarkstallskogar. Inom landskapet 

förekommer gott om småbiotoper som diken, höggräsvegetation, rikt blommande 

brynzoner, utmagrade grässvålar och solvarma hak med jordblottor. 

Landskapsobjektet bedöms ha stor betydelse för flera organismer som är beroende 

av närhet till flera olika typer av miljöer, t.ex. öppna gräsmarker och boträd för stare, 

ugglor och trastfåglar; gräsmarker i anslutning till buskvegetation för törnskata, 
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gulsparv och ärtsångare; 

höggräsytor och solvarma 

hällmarksskogar för olika kräldjur, 

t.ex. hasselsnok; örtrika 

gräsmarker och solbelyst död ved 

eller jordblottor för vildbin, 

långhorningar och andra insekter; 

samt gamla ädellövträd och 

insektsrika bryn- eller 

strandmiljöer för fladdermöss. 

 

Denna typ av mosaikartade 

landskap har kommit att bli 

sällsynta i Sveriges och det 

faktum att många av miljöerna inom området i sig håller högsta eller högt 

naturvärde höjer värdet på landskapsobjektet ytterligare. 

Notera att områden i landskapsobjektet utanför inventeringsområdet (streckad linje i 

kartan ovan) inte har fältinventerats och att gränserna  

för dessa delar är preliminära. 

  

 

Figur 28. Landskapsobjektet karaktäriseras av en mosaikartad 

miljö där skog med gamla träd, bryn och gräsmarker möts. 
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7. Sammanfattning av naturvärdena i 

området  
 

Sjutton naturvärdesobjekt har avgränsats. Av dessa bedömdes två ha högsta 

naturvärde (naturvärdeklass 1), fyra högt naturvärde (naturvärdeklass 2), fyra 

påtagligt naturvärde (naturvärdeklass 3) och sju visst naturvärde (naturvärdeklass 4). 

De högsta och mest karaktäristiska naturvärdena i området är knutna till skog med 

gammal ek, åldrig och välutvecklad tallskog samt mindre partier med utmagrade 

gräsmarker.  

Utöver de enskilda naturvärdesobjekten har merparten av inventeringsområdet 

avgränsats som ett landskapsobjekt, med värden som bedöms ha stor betydelse för 

flera organismer som är beroende av närhet till flera olika typer av miljöer. Detta har 

bland annat bäring på flera skyddade fågel- och kräldjursarter som är uppgivna från 

området (se tabell i kap 4.3). Lyckad häckning kunde konstateras av två skyddade 

fågelarter som är gynnas av det småskaliga och mosaikartade landskapet; hornuggla 

(NT) och stare (VU). 

Ytterligare ett stort antal rödlistade arter noterades under inventeringen och har 

tidigare rapporterats från naturvärdesobjekten. Flera av dessa är knutna till gammal 

ek, tex. rödbrun blekspik (NT), parknål (NT), gammelekslav (blyertslav) (NT), 

skuggorangelav (NT), rosa skärelav (NT) och ekticka (NT); till äldre tall och tallågor, 

t.ex. tallticka (NT), kolflarnlav (NT), vedskivlav (NT) och reliktbock (NT); samt magra 

fodermarker, t.ex. slåtterfibbla (NT) och mindre bastardsvärmare (NT). 

 

Ett antal diken och åkerholmar som kan omfattas av det generella biotopskyddet har 

avgränsats (bilaga 5).  

Sammanlagt har 138 naturvärdesträd identifierats (bilaga 4). Merparten av dessa 

utgörs av äldre och gammal tall, men även mycket gamla hålekar, efterträdare till ek 

och äldre döda träd är väl representerade. 39 av dessa träd når definitionen för 

särskilt skyddsvärda träd. 

 

Förekomsten av gamla träd är mycket viktig för att upprätthålla en kontinuerlig 

ekologisk funktion i livsmiljöer för många marginaliserade arter som är beroende av 

dessa ovanliga värdeelement. Ur ett större geografiskt perspektiv är områdets tall- 

och ekvärden beroende av omgivande landskap och bidrar till en fungerande 
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spridningsbiologi för många arter. Sett i ännu större skala så har 

Stockholmsregionen en särställning vad gäller miljöer med gammal tall. I och med 

urbaniseringen i regionen har många områden inte varit aktuella för rationellt 

skogsbruk vilket gjort att det finns långt mycket mer värdefulla tallmiljöer kvar här 

jämfört med mer glesbefolkade, liknande områden i Sverige där skogsbruk bedrivits 

mer intensivt.  
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8.2. Kartor 

Ortofoto (2019), erhållet av Nacka kommun via WMS-länk. 

 

8.3. Databaser och internet 

Artportalen – Rapportsystem för växter, djur och svampar:  

https://artportalen.se/ 

Länsstyrelsernas geodatakatalog: 

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Skogsstyrelsens kartdatabas: 

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 
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Bilaga 1.  

Karta över inventeringsområdet 
 

  



 

Naturvärdesinventering av ett område vid Ramsmora, Nacka kommun 

 

  61 (59) 

Bilaga 2. Karta över naturvärdesobjekten 

och deras naturvärdesklass 
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Bilaga 3.  

Karta över förekommande naturtyper 
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Bilaga 4. Karta över förekommande 

naturvärdesträd 
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Bilaga 5. Karta över områden som kan 

omfattas av generellt biotopskydd 

 


