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Inledning 
Ecocom AB har under sommaren 2017 på uppdrag av Linköpings kommun utfört 

landskapsekologisk analys inför utbyggnad av den nya stadsdelen Djurgården, se figur 1 för 

lokalisering av aktuellt område. Djurgården är beläget i närheten av Natura 2000-området 

Tinnerö eklandskap, som till stor del överensstämmer med avgränsningen för 

naturreservatet Tinnerö eklandskap kultur och natur. 

Föreliggande uppdrag har varit uppdelat i två deluppdrag: 

 

• Deluppdrag 1. Sammanställa underlag som beskriver kända naturvärden i Natura 

2000-området Tinnerö eklandskap (SE0230342), vilket även inkluderar nuvarande 

skötsel och restaureringsbehov samt frågor gällande konnektivitet mellan Natura-

områdets satellitområden sinsemellan och med huvudområdet. 

• Deluppdrag 2. Landskapsekologisk analys av utbyggnadsförslaget vid Djurgården ur 

ett Natura 2000-perspektiv. Detta inkluderar beskrivning av skyddsåtgärder och 

kompensatoriska åtgärder för att planerad utbyggnad inte på ett betydande sätt ska 

påverka naturvärden i Natura 2000-området eller försvåra bevarandearbetet inom 

Natura 2000-området.  

 Figur 1. Utsnitt ur terrängkartan där den röda ringen visar ungefärlig lokalisering för det område där ny 

stadsbebyggelse i Djurgården planeras, och det område som aktuell utredning fokuserar på. Fem satellitområden 

tillhörande Natura 2000-området Tinnerö eklandskap är belägna inom i anslutning till planerad stadsbebyggelse. 
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Bakgrund  
Tinnerö eklandskap är beläget i anslutning till de södra delarna av stadsbebyggelsen i 

Linköping och fungerar som en av de tydligaste grönstrukturerna mellan trädbärande miljöer 

inne i Linköpings stad och eklandskapet beläget söder om Linköping (Bergman & Westerberg 

2008). Eklandskapet söder om Linköping utgör Östergötlands största värdetrakt för 

ekmiljöer. Länsstyrelsen i Östergötland har identifierat 16 värdetrakter för ekmiljöer i länet. 

Värdetrakterna utgör landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden 

(Länsstyrelsen i Östergötland 2007). Länsstyrelsen (2007) föreslår att ekologiska 

eklandskapsplaner ska tas fram i samband med fysisk planering i områden som berör 

värdetrakter eller enskilda värdekärnor (områden med särskilt högt naturvärden). För detta 

arbete har en särskild handledning tagits fram (Länsstyrelsen i Östergötland 2010).  

Östergötlands eklandskap är av högsta internationella klass, med avseende på 

naturvärden, vilket framkommer i en rad rapporter och inventeringar. Två 

sammanställningar som beskrev detta redan i början av 1990-talet är Eklandskapet I och II 

(Antonsson & Wadstein 1991, Kersna & Tingvall 1995). Arbetet med eklandskapet har 

engagerat på många nivåer i samhället, och har genererat värdefull ny kunskap och även lett 

till att ovärderliga bevarandeåtgärder utförts. Exempel på betydelsefulla projekt i detta 

avseende är LIFE-projektet för bevarandet av läderbagge (1997-2002) samt den på länsnivå 

heltäckande inventeringen av skyddsvärda träd (Claeson & Ek 2009). Intresset för detta 

artrika landskap är fortsatt stort, vilket visas av det pågående (2016-2021) LIFE-projektet 

”Bridging The Gap”, som drivs av Länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt 

Linköpings kommun med målsättningen att restaurera 30 värdefulla ekområden. En viktig 

aspekt i bevarandearbetet är att eklandskapet är ett kulturlandskap, vars naturvärden i de 

flesta fall är nära kopplade till traditionellt jordbruk. Av länets värdekärnor som utgörs av 

ekmiljöer är 94 % beroende av skötsel (ängs- och betesmarker, parker och alléer), 

resterande 6 % består av mer naturliga biotoper, såsom branter (Länsstyrelsen i 

Östergötland 2007). 

Inventeringen av skyddsvärda träd visar att det i Östergötland finns ca 33 000 grova och 

ihåliga ekar. Detta gör Östergötland till ett unikt eklandskap både nationellt och 

internationellt. Inventeringen visar vidare att ett av de områden med absolut tätast 

koncentration av skyddsvärda träd är just Tinnerö eklandskap (Claeson & Ek 2009). I 

riksintresset ”Eklandskapet i Stångådalen” lever en stor mängd rödlistade arter, cirka 580 

stycken (Artportalen 2017). Till de mest uppmärksammade arterna hör läderbagge 

Osmoderma eremita som också är landskapsinsekt för Östergötland.  

 

Läderbagge 

Läderbaggen är fridlyst i Sverige och enligt den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2015) 

klassad som Missgynnad (NT), och även globalt klassad som Missgynnad (NT) enligt IUNC 

(International Union for Conservation of Nature). Inom det europeiska naturvårdsarbetet har 

läderbaggen klassificerats som prioriterad art i EU:s habitatdirektiv, 92/43/EEG (Cederberg & 

Löfroth 2000) och den är även listad i Bernkonventionen. Åtgärdsprogram för läderbaggen 

(ÅGP) reviderades 2014. Programmet innehåller bl.a. beskrivning av artens status, 

utbredning, hotfaktorer och bevarandeåtgärder (Antonsson & Karlsson 2014). Linköpings 

kommun har även tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för arten (Molin & Jörneskog 2016).  

Läderbaggen är knuten till gamla ihåliga lövträd, där larven lever inne i stamhåligheternas 

mulm och livnär sig av den omgivande fastare döda veden. Ek är det i särklass viktigaste 

trädslaget för läderbaggen, men arten är även påträffad i exempelvis bok, ask, lönn, lind, alm 

och klibbal. 
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Läderbagge Osmoderma eremita är rödlistad i kategorin missgynnad (NT). Arten har ett av sina svenska 

kärnområden i Linköpings kommun och är starkt knuten till eklandskap med grova håliga träd. Läderbaggens 

begränsande förmåga till spridning och dess beroende av habitat som är typiskt för trädbevuxen betesmark gör 

arten lämplig som modellart i föreliggande analys.  

 

Vanligtvis påträffas läderbagge i Sverige i trädklädda betesmarker, men också i parker, alléer 

och bergbranter. Arten bedöms vara mycket lämplig som paraplyart för arter knutna till 

ihåliga ädellövträd, vilket innebär att naturvårdsinsatser för att gynna läderbaggen även 

kommer att gynna många andra arter (Antonsson & Karlsson 2014, Molin & Jörneskog 2016).  

Ek kan uppnå hög ålder och grov stamdiameter, och därmed ökar chansen för att den för 

läderbaggen livsviktiga miljön skapas, d.v.s. håligheter med mycket mulm (Antonsson m.fl. 

2003, Ranius 2006a). Mängden mulm är en viktig faktor för om träd är lämpliga för 

läderbagge (Hedin & Mellbrand 2003, Ranius m.fl. 2009b), men även riktningen på trädets 

ihåligheter har betydelse, vilken bör vara mot söder eller väster för att uppnå ett gynnsamt 

mikroklimat (Ranius & Nilsson 1997, Ranius m.fl. 2009b). Läderbaggen lever oftast i ekar över 

200-250 år (Ranius m.fl. 2009a). Enligt bedömningar av Jansson & Antonsson (1995) 

förväntas läderbagge främst finnas i träd med större håligheter, motsvarande hålklass 5 och 

6 i den utförda inventeringen av skyddsvärda träd (Claeson & Ek 2009). De träd som håller de 

största populationerna är ofta 300–400 år gamla (Ranius m.fl. 2009b). Artens krav på gamla 

träd gör många av dagens förekomstlokaler är så små att läderbaggen inte kan överleva 

där långsiktigt. I en utredning av Bergman (2003) uppskattas tröskelvärden vad gäller antal 

hålträd och ytan av funktionell ekmiljö för Händelö i Norrköpings kommun. Enligt studien 

behövdes minst 160 hålekar (3 hålekar/ha) och minst 57 ha ekmiljö för långsiktig överlevnad 

av läderbagge i området. I en annan studie kom Ranius & Hedin (2004) fram till att 

läderbagge behöver bestånd med minst 20 hålekar för långsiktig överlevnad. 

Åtgärdsprogrammet för läderbagge (2014) rekommenderar som riktmärke ett minimum om 

tjugo träd av klassen 5–6 av hög kvalité eller motsvarande mängd habitat via veteranisering 

och mulmholkar för varje enskild förekomstlokal. 
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Figur 2. Tätheter av hålträd av ek där rödare ton visar på högre tätheter. Tätast förekomster finns i Sturefors 
naturreservat, sydost om Linköping. I Tinnerös eklandskap är det framförallt centralt och i nordvästra delen som 
det finns höga tätheter av hålekar (från Bergman & Westerberg 2008). 

 

Flera studier har gjorts av läderbaggens spridningsförmåga, vilket har visat att arten inte är 

spridningsbenägen och att längsta sträcka arten förflyttat sig i Sverige är 500 m (Ranius & 

Hedin 2001, Hedin m.fl. 2008, Ranius 2006b, Larsson & Svensson 2011 och Svensson m.fl. 

2011). Huvuddelen av de förflyttningar som dokumenterats i Sverige är korta (50–100 

meter) trots att lämpliga träd finns på längre avstånd och i genomsnitt tycks endast ca 15 % 

av individerna överhuvudtaget sprida sig från det träd de har kläckts i (Ranius & Hedin 2001, 

Hedin m.fl. 2008, Svensson m.fl. 2011). 

För att gynna läderbagge, dess livsmiljö i trädbärande marker och andra arter knutna till 

dessa miljöer rekommenderas åtgärder som bevarar hålträd, främjar tillväxt av yngre ek 

samt minskar generationsglappet mellan nuvarande och kommande mulmekar. Det är även 

viktigt att på landskapsnivå öka sambandet mellan ekområden och skapa spridningsvägar för 

läderbagge (Antonsson & Karlsson 2014, Molin & Jörneskog 2016).  

Linköpings kommun arbetar aktivt med att utföra åtgärder i linje med det lokala 

åtgärdsprogrammet för läderbagge. Exempel på åtgärder i kommunen är inventering och 

frihuggning av gammelekar samt att huvuddelen av områden med gammelekar överstigande 

2 hektar har stängslats och bete har återinförts. Det bedrivs även ett aktivt arbete för att 

knyta ihop ekområden, genom nyplantering av ekar i staden, i grönområden, som alléträd, i 

kommunens naturreservat och i kommunens skogar. För att minska generationsglappet 

mellan hålträd och deras efterträdare samt öka kvalitén i eklandskapets värdekärnor 

genomförs årligen veteranisering av ekar för att påskynda åldringsprocessen. Veteranisering 

av 300 ekar utfördes 2011-2015, och ytterligare ekar kommer att veteraniseras under 

perioden 2018-2022. Ett annat sätt att överbrygga generationsglappet och skapa 

spridningsvägar är att sätta ut mulmholkar, som är konstgjorda strukturer som simulerar 

håligheter med mulm. Tinnerö eklandskap är centralt för det lokala åtgärdsprogrammet för 

läderbagge och ett flertal åtgärder har genomförts här.  
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Läderbaggens krav på livsmiljö gör att den kan betraktas som en god signalart för värdefulla 

områden med gamla ädellövträd. Studier har också visat att läderbagge fungerar som en 

indikator på trädmiljöer med hög artrikedom avseende hålträdsfaunan (Jansson m.fl. 2009, 

Andersson m.fl. 2014). Eftersom läderbagge kan fungera som en indikator för artrika och 

värdefulla miljöer samt har en känd biologi med begränsad spridningsförmåga är den lämplig 

som modellart (Länsstyrelsen 2007). Även i föreliggande utredning har läderbagge använts 

som modellart, vilket motiveras med artens kvalitéer som signal- och indikatorart samt att 

artens utbredning i Tinnerö eklandskap är kartlagd genom ett pågående 

övervakningsprogram som leds av Linköpings kommun (Molin & Jörneskog 2016).  

 

Ekologisk landskapsplan för Linköpings eklandskap 

På uppdrag av Linköpings kommun togs det under 2008 fram en ekologisk landskapsplan 

som syftar till att bedöma vad som -främst Linköpings kommun- behöver göras för att bevara 

det tätortsnära eklandskapets rika biologiska mångfald (Bergman & Westerberg 2008). En 

målsättning var att beräkna och visa vad som krävs för en långsiktig överlevnad för 

organismer knutna till ekar, och bl.a. har läderbagge fungerat som modellart för dessa 

beräkningar. 

I hela undersökningsområdet, som utgörs av de tätortsnära ekområdena, finns en god 

balans mellan unga och gamla träd, en balans som ligger nära den teoretiskt stabila 

fördelningen utan åldersglapp. Det förväntas även ett tillskott av ihåliga ekar och grova ekar i 

framtiden eftersom området hyser många yngre ekar. Däremot finns det enskilda områden 

med en mer skev åldersfördelning, områden som i vissa fall består av endast unga eller 

endast gamla träd, se figur 2 för överblick av hålträdsfördelningen. I landskapsplanen anges 

att lösningen med den lokala åldersproblematiken är att knyta ihop flera områden som kan 

komplettera varandra. Detta understryker vikten av att olika områden behöver kontakt med 

varandra över tid för att arterna skall kunna överleva på lång sikt.  

Vid arbetet med spridningskorridorer är det viktigt att beakta att många eklevande 

organismer endast flyttar korta sträckor. Dessa arter behöver funktionella landskapsstråk för 

att sprida sig och överleva i landskapet. I den ekologiska landskapsplanen anges att 

funktionella landskapsstråk har dubbla syften, dels att fungera som landskap där 

organismerna kan överleva långsiktigt dels som kontakter mellan värdefulla delområden och 

landskapsavsnitt. 

I landskapsplanen görs modelleringar med hålträdsberoende arter som har 

spridningsförmåga på 800 meter respektive på 200 meter. Arten med en spridningsförmåga 

på 200 meter stämmer väl överens med läderbaggens ekologi. Modelleringen visar tydligt att 

läderbagge kommer att få framtida svårigheter att överleva under nuvarande 

omständigheter. Samtidigt visar analysen en betydligt mer positiv prognos för arten om ytor 

mellan nuvarande ekområden restaurerats och kopplats samman, exempelvis kring Tinnerö 

eklandskap. Denna analys understryker det faktum att för att långsiktigt lyckas med att 

bevara livskraftiga populationer av aktuella artgrupper är det inte enbart tillräckligt att 

arbeta med avgränsande områden, det är även nödvändigt att arbeta på landskapsnivå. I den 

ekologiska landskapsplanen ges vissa rekommendationer på hur eklandskapet kan bindas 

ihop, och man menar att existerande ekmiljöer bör utnyttjas i första hand och nyplantering 

bör göras i korridorer där inga ekar finns idag.    

Landskapsplanen lyfter fram Tinnerö eklandskap som det viktigaste nyckelområdet med 

sitt tätortsnära läge. Figur 3 visar att flera viktiga spridningsstråk berör Tinnerö eklandskap, 

och främst gäller det spridningsstråken med nummer 1, 2, 3 och 5. Det område som är 

aktuellt för ny stadsbebyggelse i Djurgården är beläget mellan spridningsstråk 1 och 3, och 
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något av de identifierade viktiga spridningsstråken leder alltså inte rakt igenom den 

planerade stadsbebyggelsen. 

Figur 3. Särskilt prioriterade områden i undersökningsområdet baserat på det sammanlagda resultatet av tätheter 

av yngre träd och hålträd. Viktiga spridningsstråk i undersökningsområdet är markerade med gröna pilar. Om 

kontakten mellan träd gynnas i dessa stråk finns goda förutsättningar för en hög biologisk mångfald såväl i 

tätorten som i tätortsnära områden utanför tätorten (från Bergman & Westerberg 2008).  

 

Östergötlands eklandskap i den fysiska planeringen 

En vägledning för hur Östergötlands eklandskap ska integreras i den fysiska planeringen 

färdigställdes av Länsstyrelsen under 2011. Vägledningen beskriver eklandskapets bakgrund 

samt ger rekommendationer för olika planeringsnivåer och även detaljerad information om 

specifika åtgärder i fysisk planering i eklandskapet. 

Vägledningen tar upp vikten av funktionella landskap för att säkra överlevnaden av 

eklandskapets organismer. Avstånd mellan värdekärnor samt barriärer (tät och hög 

bebyggelse, hårt trafikerade vägar e.t.c.) kan överbryggas med korridorer eller så kallade 

trampstenar (begränsade fristående naturområden som bidrar till att skapa spridningsvägar). 

Stads- och tätortsmiljöer kan ofta utformas så att barriäreffekten mildras betydligt eller 

t.o.m. helt upphör, t.ex. genom spridningskorridorer i form av ekmiljöer i grönstråk. 

Vägledningen förordar spridningskorridorer jämfört med trampstenar, eftersom barriärer då 

helt undviks. Antingen kan korridoren vara mindre funktionell och i princip bara leda djur och 

växter rätt eller så kan den vara en livsmiljö i sig där växter och djur kan föröka sig. 

Funktionaliteten i stort ökar med mängden företeelser som ökar den platsbundna 

funktionaliteten, se punkter längre ned i texten. Angående bredden för en funktionell 

korridor mellan två värdekärnor i eklandskap anges 50 m om det är kort avstånd (<300 m) 

mellan värdekärnorna och 100 m om avståndet mellan de värdekärnor som ska bindas 

samman är längre än 300 meter. Att binda ihop eklandskap med trampstenar kräver 

generellt att större total yta avsätts jämfört med korridorer. 
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Företeelser i eklandskap med en god platsbunden funktionalitet: 

• gamla ekar och gamla träd av många andra trädslag 

• döda träd och grenar av dessa trädslag 

• unga och medelålders träd för rekrytering av gammelträd 

• buskar och bryn av t ex hasselbuskar, hagtorn, slån, olvon och nypon 

• ogödslade, oplöjda, betade eller slagna gräspartier med artrik gräsmark 

• orörda partier, företrädesvis där det är blockigt, blött eller bergigt 

• årligt bete eller slåtter 

 

Det framhålls också att grönstråk kan vara flerfunktionella, d.v.s. att natur, rekreation, GC-

vägar, odlingslotter m.m. sammanfaller. Avgörande för naturvärdena är funktionen som i 

eklandskapet ofta är nära knuten till en aktiv skötsel. Det är därför viktigt att åtgärder för 

lämplig skötsel lyfts redan i ett tidigt planeringsskede. 

Konkreta rekommendationer i syfte att säkra eklandskapets värden formuleras i 

vägledningen för fysisk planering i eklandskapet. Gällande skötsel i form av hävd anges att 

betesmarker bör vara minst 2-3 hektar, för att betesdriften ska vara rationell, marker som 

klipps eller slås kan däremot vara betydligt mindre. Vägledningen anger även skyddsavstånd 

mellan bostadsbebyggelse och betande djur, vilket varier med djurslag, för nötboskap är 

avståndet 50 m. I de fall ekmiljöer sköts genom återkommande gallringar och röjningar bör 

planering ske så att detta kan skötas med stora maskiner som enkelt kan transportera ut 

avverkat material. Det är även viktigt att ekar tillåts få tillräckligt med utrymme för att kunna 

bli gamla och utveckla höga biologiska värden, från trädstam till byggnader bör det vara 20 m 

och till ytor där människor vistas bör det vara 10 m. 

 

Deluppgift 1 
Uppdraget innebär att sammanställa underlag som beskriver kända naturvärden i Natura 

2000-området Tinnerö eklandskap (SE0230342), med fokus på de sju satellitområdena 

belägna i den nordvästra delen av Natura 2000-området. Underlag till beskrivningar har varit 

Linköpings kommunala naturvårdsprogram, inventeringen av skyddsvärda träd, utdrag från 

Artportalen samt utdrag av skyddade artfynd från ArtDatabanken från åren 2000–2017. 

Andra användbara underlag har utgjorts av naturvärdesinventering utförd av Hamra konsult 

2006 samt tolkningar av ortofoto över områdena och ett översiktligt fältbesök den 9 juni 

2017 av Marcus Arnesson, Ecocom AB.  
 

Tinnerö eklandskap Natura 2000 - område (SE0230342) 

Tinnerö Natura 2000-område omfattar huvuddelen av naturreservatet ”Tinnerö eklandskap 

kultur och natur” samt ytterligare 7 mindre delytor, eller satellitområden, i nära anslutning 

till naturreservatet. Natura 2000-området ligger strax söder om Linköping, och omfattar en 

yta om ca 6 km² och är en del av ett tidigare militärt övningsområde. Det domineras av 

ängar, betesmarker och odlingsmark, i mosaiklandskap med mindre skogsområden med 

gamla ekar som dominerande trädslag. Även andra trädslag är väl representerade i området; 

asp, lind, rönn ask, hassel och tall, för att nämna de viktigaste. Bland de träd som klassats 

som särskilt skyddsvärda finns 19 olika trädslag representerade.  

Tack vare den långa kontinuiteten av ek i hagarna är naturvärdena mycket höga. De gamla 

ekarna är viktiga substratbiotoper för utveckling av många rödlistade insekter och 

trädsvampar. Man har över tid funnit drygt 320 rödlistade arter av olika organismer med 

flera rariteter representerade (Artportalen 2017). Död ved i riklig mängd av alla naturligt 

förekommande trädslag i olika nedbrytningsfaser, gynnar många sällsynta och hotade arter. 
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Gräsytor med sen traditionell slåtter med efterbete gynnar långsiktigt slåttergynnade 

kärlväxter som korskovall (NT) och ovanliga och hårt trängda fågelarter som kornknarr (VU)  

och vaktel (NT).  De blomrika slåtterängarna och betesmarkerna ger en miljö med en artrik 

fjärilsfauna. Återskapade våtmarker berikar området ytterligare. I reservatets södra del finns 

Rosenkällasjön, restaurerad 2003, som har blivit Linköpings främsta fågelsjö. Grunda 

våtmarker, småvatten och sumpskogar gynnar vattenlevande insekter som Rosenkällasjöns 

rika dykarskalbaggssamhälle, ovanliga doppingar, simänder och områdets artrika 

fladdermusfauna. 

Ett mycket stort antal sällsynta och rödlistade arter förknippade med främst gamla grova 

ihåliga ekar är återfunna i Tinnerö eklandskap. Den rika förekomsten av gamla grova träd av 

andra trädslag än ek gör att rödlistade arter knutna till bl.a. övriga lövträd, tall och gran också 

förekommer. Bland dessa kan särskilt följande arter nämnas; almvedvivel (EN), 

trubbknäppare (VU), korthornad ögonbagge (VU) och trägnagaren Xyletinus vaederoeensis 

(VU). Dessa arter är alla mycket sällsynta och främst knutna till triviallöv. Av arter knutna till 

gran kan nämnas granbarkgnagare och grönhjon (NT). Gnagspår efter reliktbock (NT) är 

funnet på några gamla solbelysta tallar främst kring Smedstad. Vedskalbaggsfaunan kartläggs 

undan för undan av Linköpings kommun. 

I övergången mellan öppna och slutna naturtyper finns brynmiljöer med välutvecklade 

buskskikt innehållande blommande och bärande buskar som hassel, hagtorn, slån, olvon 

fläder och nyponros m.fl. Buskskitet är viktigt för födosök och parning för många vedlevande 

insekter, för fågelarter som törnskata och nötkråka (NT) och för att skapa goda mikroklimat 

för dagfjärilar. I grässvålsbevuxna gläntor förekommer även den ovanliga svampen 

bombmurkla (VU). 
 

Bevarandevärden Tinnerö 

Tinnerös mosaikartade landskap med grova solbelysta jätteekar och övriga trädslag, död ved 

i olika nedbrytningsstadier, tät välbetad artrik grässvål, slåtterängar, välutvecklad 

mångformigt buskskikt, slutna lundmiljöer, luckiga skogsbeten, små och stora våtmarker och 

meandrande vattendrag inkluderar ett spektra av biologisk mångfald knuten till det 

östgötska eklandskapet. En säkerställd kontinuitet på gamla grova spärrkroniga 

solexponerade håliga ekar är dock den enskilt viktigaste faktorn för områdets biologiska 

mångfald. Tabell 1 beskriver de Natura 2000-naturtyper och arter listade i art- och 

habitatdirektivet samt fågeldirektivet som enligt bevarandeplanen ingår i området. 

 
Tabell 1. Tabellen beskriver angivna naturtyper och arter angivna i bevarandeplanen för Natura 2000-området 

Tinnerö Eklandskap. 

Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet 

Natura 2000-naturtyper Areal (Ha) 

Kalkgräsmarker (6210) 3,1 

*Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen (6270) 3,8 

Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410) 5,9 

Slåtterängar i låglandet (6510) 0,8 

Trädklädd betesmark (9070) 146,3 

Skogbevuxen myr (9740) 1  

Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 

*Läderbagge Osmoderma eremita 
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Ingående arter enligt fågeldirektivet 

Svensktnamn Vetenskapligt namn 

Bivråk Pernis apivorus 

Kornknarr Crex crex 

Sparvuggla  Glaucidium passerinum 

Spillkråka Dryocopus martius 

Svarthakedopping  Podiceps auritus 

Törnskata  Lanius collurio 

*) = Prioriterad art eller naturtyp 
 

Figur 4 Karta över nordvästra delen av Natura 2000-området Tinnerö eklandskap. Natura 2000-områdets 

huvudområde är markerat med vitt snedställt raster och Natura 2000-områdets satellitområden är markerade 

med röd avgränsning. Övriga områden med betydelse för naturvärdet är markerade med prickad orange 

avgränsning.  
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Satellitområden i den norra delen av Natura 2000-området 

Natura 2000-området Tinnerö eklandskap har i sin nordvästra del sju delområden (satelliter). 

I nedanstående text presenteras en sammanfattning över kända naturvärden i dessa 

områden baserat på artfynd, skyddsvärda träd samt utförda inventeringar av naturvärden 

och artgrupper. Lokaliseringen av satellitområden visas i figur 4 samt mer i figur 5 - 8. 

 

Satellitområde 1  

Allmän beskrivning: I det kommunala naturvårdsprogrammet beskrivs Sattelitområde 1 som 

en trädbevuxen moränkulle i åkerlandskapet väster om Åsmestad gård. Området ingår i en 

större betesfålla som vid fältbesök 2017 betades med hästar. Kullen är glest bevuxen med 

asp, ask, ek, björk, sälg samt en, nypon och slån. Det finns även oxel, vildapel och en del 

äldre tall. Berget går i dagen här och var och bitvis är det blockigt. Hävden är svag men trots 

det finns arter som exempelvis solvända på högre partier. Ekoxe och läderbagge är noterade 

i området under 90-talet. 

 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen finns två relativt grova tallar noterade 

inom området. Eftersom lokaliseringen av de skyddsvärda träden inte har en absolut 

noggrannhet är det av intresse att konstatera att i nära anslutning till området finns 

ytterligare skyddsvärda träd, främst björk men även sälg, asp, oxel och tall. 

 

Prioriterat naturvärde: I Artportalen finns en punkt med fynd av läderbagge inom området 

från 1993. Eftersom noggrannheten är angiven till 5000 m, bedöms det som troligt att fyndet 

är från en plats utanför det aktuella området. Prioriterade naturvärden i området bedöms 

främst vara brynmiljöer med tillhörande insektsfauna, hävdgynnad flora samt värden knutna 

till gammal tall. Potentialen för att området på sikt ska hysa värden knutna till gammal ek 

bedöms som gynnsamma. 

 

Skötsel: Svag beteshävd finns från ett fåtal hästar. Området betas tillsammans med 

kultiverad öppen betesmark samt några andra höjdpartier, bl.a. satellitområde 2. Betesfållan 

bedöms vara cirka 7 hektar. Områdets naturvärden är beroende av fortsatt hävd. Det finns 

också ett åtgärdsbehov i form av röjning för 

att friställa tallar i solbelysta lägen samt 

skapa mer utvecklade brynmiljöer med 

större potential till ekföryngring. Området 

har goda möjligheter att producera 

hagmarksekar om hävden kan fortsätta. 

 

Landskapsperspektiv: Satellitområde 1 är 

omgivet av åkermark åt norr och åt väster. 

Längre åt väster breder stadsbebyggelse ut 

sig. I öster och söder angränsar kultiverad 

betesmark med inslag av trädbevuxna 

höjder. Avståndet till satellitområde 2 är 

endast cirka 10 m, och de mest lämpliga 

spridningsvägarna för organismer kopplade 

till ek går genom satellitområde 2 åt öster 

eller åt söder. 
                                                                                                     Figur 5. Karta över satellitområde 1 och 2. 
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Satellitområde 2  

Allmän beskrivning: I det kommunala naturvårdsprogrammet beskrivs Sattelitområde 2 som 

en trädbevuxen moränkulle i åkerlandskapet väster om Åsmestad gård. Området ingår i en 

större betesfålla som vid fältbesök 2017 betades med hästar. Kullen är relativt igenvuxen 

med asp, ek, björk, sälg, hassel, vildapel samt en, nypon och slån. Det finns även en del äldre 

tall samt vidkroniga lövträd med kronor som sträcker sig ut över omgivande åkermark. 

Berget går i dagen här och var och bitvis är det blockigt. Rödlistade arter noterade i området 

är sommarfibbla (NT) och backsmörblomma (NT), vilka är två hävdgynnade arter som visar 

att trots igenväxning finns fortfarande höga botaniska värden. 

 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen saknas det skyddsvärda träd inom 

området. Det är dock troligt att några av områdets tallar är av hög ålder. 

 

Prioriterat naturvärde: Prioriterade naturvärden i området bedöms främst vara knutna till 

den hävdgynnade floran, med rödlistade arter som sommarfibbla och backsmörblomma. Det 

finns även brynmiljöer med tillhörande insektsfauna, dock bör röjningar genomföras som 

ytterligare utvecklar områdets brynmiljöer. Potentialen för att området på sikt ska hysa 

värden knutna till gammal ek bedöms som gynnsamma, eftersom föryngringen av ek bör 

vara relativt god. 

 

Skötsel: Svag beteshävd förekommer från ett fåtal hästar. Området betas tillsammans med 

kultiverad öppen betesmark samt några andra höjdpartier, bl.a. satellitområde 1. Betesfållan 

bedöms vara cirka 7 hektar. Områdets naturvärden är beroende av fortsatt hävd. Det finns 

också ett åtgärdsbehov i form av röjning för att friställa tallar i solbelysta lägen samt skapa 

mer utvecklade brynmiljöer med större potential till ekföryngring. Området har goda 

möjligheter att producera hagmarksekar om hävden kan fortsätta. 

Betande hästar inom den fålla som hyser satellitområde 1 och 2. Satellitområde 2 syns i bakgrunden. 
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Landskapsperspektiv: Satellitområde 2 är omgivet av åkermark åt norr och åt öster. I väster 

och söder angränsar kultiverad betesmark med inslag av trädbevuxna höjder. Avståndet till 

satellitområde 1 är endast cirka 10 m. Öster om satellitområde 2 är det 70 m till 

satellitområde 3, och ytan mellan satellitområdena utgörs av öppen åker. Att förbinda de 

båda satellitområdena med varandra genom att ek planteras i korridor med en bredd av 

cirka 50 m, skulle förenkla spridningen av organismer kopplade till ek och stärka 

konnektiviteten.  

 

Satellitområde 3 

Allmän beskrivning: I det kommunala naturvårdsprogrammet beskrivs Satellitområde 3 som 

en trädbevuxen höjd i åkerlandskapet som betas av får. Det är en värdefull miljö med ek och 

andra ädellövträd vid Åsmestad gård. Flera 

gamla ekar förekommer som även hyser en 

artrik lavflora, exempelvis skuggorangelav 

(NT) och signalarten brun nållav. 

Slutenheten är varierad i hagen men äldre 

och gamla ekar förekommer frekvent och 

flera av träden har utvecklade kronor som 

sträcker sig ut över omgivande åkermark. På 

ett skuggat berg växer signalarten fällmossa. 

Även äldre lövträd finns runt bostadshusen 

av t.ex. kastanj och lönn. Fältskiktet i hagen 

har en trivial flora. Läderbagge är påträffad 

inne i ekhagen i feromonfälla, senaste fynd 

är från 2016. De rödlistade arterna lungrot 

(VU) och spetsnate är även påträffade i 

området. 
                                                                                                     Figur 6. Karta över satellitområde 3. 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen finns 25 skyddsvärda träd noterade inom 

området. Huvuddelen av dessa träd utgörs av ekar, men det förekommer även björk, tall, 

oxel, hästkastanj, lind, lönn, asp, sälg och oxel. De grövsta ekarna har en omkrets av 336 cm, 

och flera av träden har utvecklade håligheter. Fler skyddsvärda lövträd finns i nära anslutning 

till området vid byggnaderna tillhörande Åsmestad gård. 

 

Prioriterat naturvärde: Prioriterade naturvärden i området bedöms främst vara kopplade till 

förekomsten av gamla och ihåliga eka. Området har dokumenterat höga värden i form av 

kryptogamer och insekter som är beroende av gammal ek. Även spetsnate finns i området, 

vilken är en kommunal ansvarsart. 

 

Skötsel: Svag beteshävd förekommer från främst får. Betesfållan bedöms vara 5-6 hektar. 

Områdets naturvärden är beroende av fortsatt hävd. Det finns också ett visst åtgärdsbehov i 

form av röjning för att hålla tillbaka igenväxning runt ekarna.  

 

Landskapsperspektiv: Satellitområde 3 är omgivet av åkermark åt söder, väster och norr samt 

i öster av kultiverad betesmark som i huvudsak är öppen. Åt sydöst, innan åkermarken tar 

vid, finns en gårdsmiljö, Åsmestad gård, i direkt anslutning till satellitområde 3. I gårdsmiljön 

förekommer skyddsvärda träd som hästkastanj och lönn, flera av dessa träd har håligheter. 

Från gårdsmiljön är avståndet cirka 290 m över öppen mark till närmaste trädmiljö med 

förekomst av skyddsvärda träd, som är belägen i gårdsnära miljö vid Jonsberg. Sydost om 
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Jonsberg finns ett bestånd med ung blandskog: Från Jonsberg, genom blandskogen, är 

avståndet 220 m till huvudområdet för Natura 2000-området. För att skapa spridningsvägar 

för organismer kopplade till ek mellan satellitområde 3 och huvudområdet skulle det krävas 

plantering av ek på det öppna området mellan trädmiljön vid Åsmestad gård och Jonsberg, 

en sträcka på cirka 290 m. Vidare skulle det behöva genomföras ytterligare åtgärder i 

blandskogen mellan Jonsberg och huvudområdet. Åtgärderna skulle även stärka 

spridningsvägarna mellan satellitområde 1 och 2 och huvudområdet. 

Väster om satellitområde 3 är det 70 m till satellitområde 2, och ytan mellan 

satellitområdena utgörs av öppen åker. Att förbinda de båda satellitområdena med varandra 

genom att ek planteras i korridor med en bredd av cirka 50 m, skulle förenkla spridningen av 

organismer kopplade till ek och stärka konnektiviteten.  

Spärrgrenig ek inom satellitområde 3, den högvuxna vegetationen tyder på att hävden är svag. 

 

Satellitområde 4 

Allmän beskrivning: I det kommunala naturvårdsprogrammet beskrivs satellitområde 4 som 

en värdefull ekdominerad skog med inslag av hagmarksek och döda träd. Inslaget av asp, 

varav flera är gamla, är påtagligt. I anslutning till grusvägen genom området står ett antal 

vidkroniga och relativt grova ekar. Flera av lövträdens kronor sträcker sig ut över omgivande 

åkermark. På områdets högre delar finns medelålders tallar och mycket asp.  

 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen finns tre skyddsvärda träd noterade inom 

området; två grova aspar och en grov ek, samtliga med håligheter. Ytterligare två håliga ekar 

finns registrerade precis öster om området. 

 

Prioriterat naturvärde: Prioriterade naturvärden i området bedöms främst vara knutna till 

förekomsten av gammal ek och asp. Även om ekarna redan idag har ett naturvärde kopplat 
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till hög ålder och rikt utvecklade kronor, 

bedöms flera träd inom 50-100 år att ha 

utvecklat håligheter och barkstrukturer som 

gör träden betydligt mer 

naturvårdsintressanta.  

 

Skötsel: Området är ohävdat och ostängslat. 

Övrig skötsel är okänd, men uppenbara spår 

efter röjningsinsatser saknas. Det finns ett 

röjningsbehov för att friställa vidkroniga 

ekar. Det vore positivt om bete kunde 

återupptas i området. Om inga åtgärder 

utförs för att gynna ekarna finns det risk att 

områdets naturvärde minskar. Berget med 

tallskog lämnas orört. 

 

                                                                                                    Figur 7. Karta över satellitområde 4 och 5. 

 

Landskapsperspektiv: Satellitområde 4 är omgivet av åkermark åt söder och åt väster, i övriga 

riktningar är miljön varierad med både lövskog, lövsly, öppen mark och byggnader. Åt sydöst 

finns en yta med lövsly, med en bredd av ca 80 m, som förbinder satellitområde 4 med 

huvudområdet för Natura 2000-området. Avståndet mellan satellitområdet och 

huvudområdet är cirka 90 m, och det är viktigt att detta område, som idag domineras av 

lövsly, avsätts för att på sikt skapa en korridor med lövträd som förbinder satellitområde 4 

samt även satellitområde 5 med huvudområdet. På kort sikt bör åtgärder utföras i ytan med 

lövsly för att gynna spridningen av organismer kopplade till ek, vilket skulle stärka 

konnektiviteten. 

Längs grusvägen genom satellitområde 4 står flera äldre och spärrgreniga ekar. 
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Satellitområde 5 

Allmän beskrivning: I det kommunala naturvårdsprogrammet beskrivs satellitområde 5 som 

en värdefull ekdominerad skog med inslag av hagmarksek och döda träd. I norr står ekarna 

glest ställda i en ungskog av gran och björk. Längst i öster finns en bergshöjd bakom en 

skjutbana. Här växer gammal hällmarkstallskog med slätbarkiga tallar. Yngre träd av tall, gran 

och björk tränger upp underifrån. Här finns signalarterna blåmossa och grynig blåslav. Över 

stora delar av området finns även en kraftig uppväxt av yngre lönn, rönn, hägg och skogsalm. 

 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen finns ett skyddsvärt träd noterat inom 

området; en grov ek. Ytterligare ett skyddsvärt träd, en hålig asp, finns registrerat precis norr 

om området. 

 

Prioriterat naturvärde: Prioriterade naturvärden i området bedöms främst vara knutna till 

förekomsten av gammal ek och tall. Även om ekarna redan idag har ett naturvärde kopplat 

till hög ålder, bedöms flera träd inom 50-100 år att ha utvecklat håligheter och 

barkstrukturer som gör träden betydligt mer naturvårdsintressanta.  

 

Skötsel: Området är ohävdat och ostängslat. Övrig skötsel är okänd, men uppenbara spår 

efter röjningsinsatser saknas. Det finns ett visst röjningsbehov av att friställa vidkroniga ekar. 

Det vore positivt om bete kunde återupptas i området. Om inga åtgärder utförs för att gynna 

ekarna finns det risk att områdets naturvärde minskar. Berget med tallskog bör lämnas orört. 

 

Landskapsperspektiv: Satellitområde 5 är omgivet av åkermark åt söder och åt väster, i övriga 

riktningar är miljön varierad med både lövskog och byggnader. Åt sydöst finns en korridor av 

yngre lövskog, med en bredd av 50 m, som förbinder satellitområde 5 med satellitområde 4. 

Avståndet mellan satellitområdena är cirka 70 m. Det är viktigt att denna korridor med 

lövskog kan bestå samt utvecklas så att spridningen av organismer kopplade till ek gynnas, 

vilket skulle stärka konnektiviteten.  

Satellitområde 5 är relativt tätt bevuxet av uppkommande lövträd, men här finns också äldre ekar som bitivs är 

hårt trängda av de yngre träden. 
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Satellitområde 6 

Allmän beskrivning: I det kommunala naturvårdsprogrammet beskrivs satellitområde 6 som 

en ekdunge med höga biologiska värden knutna till ekarnas ålder och kontinuiteten av 

gammal ek. Området kallas Trollkullen och utgörs av en hög och blockrik kulle med ek av 

varierande ålder. Markfloran domineras av lundgröe och buskskikt av hassel som bitvis står 

mycket tätt. Döda, nedfallna ekgrenar förekommer och i norr finns ett par ekhögstubbar. 

Vidkroniga ekar breder ut sina kronor över omgivande åkermark. I området finns fynd av 

flera naturvårdsarter knutna till gammal ek, såsom signalarterna brun nållav och gråskärelav 

samt de rödlistade vedsvamparna kärnticka (VU), blekticka (NT) och ekticka (NT). 

Skalbaggsinventeringar visade att läderbagge fanns i området 2016, och sedan tidigare finns 

det fynd av skeppsvarvsfluga (NT) och dess följeart Hypebaeus flavipes (VU) samt Triplax 

rufipes (NT). 

 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen finns det 13 skyddsvärda träd noterade 

inom området, vilka i huvudsak utgörs av grova och håliga ekar, men även lönn och apel 

ingår bland de skyddsvärda träden. Den grövsta eken har en omkrets på 412 cm.  

 

Prioriterat naturvärde: Prioriterade naturvärden i området bedöms främst vara knutna till 

förekomsten av gammal ek och ihålig ek. Området utgör en lämplig livsmiljö för läderbagge 

och fynd av läderbagge i området tyder på att arten finns här.  

 

Skötsel: Området är ohävdat och övrig skötsel är okänd. För att bibehålla det höga värdet 

kopplat till gamla ekar krävs regelbunden frihuggning av ek och andra större lövträd. 

 

Landskapsperspektiv: Satellitområde 6 är omgivet av åkermark samt i söder en 

barrplantering. Avståndet till ekmiljöer inom huvudområdet för Natura 2000-området är 

dock endast 70 m i östlig riktning. Plantering av ek öster om satellitområde 6 skulle bidra till 

att krympa avståndet öppen mark fram till huvudområdet, vilket skulle förenkla spridningen 

av organismer kopplade till ek och stärka konnektiviteten. Åt nordväst är avståndet 70 m till 

satellitområde 7. Även här skulle plantering av ek stärka konnektiviteten. 

 

Satellitområde 7 

Allmän beskrivning: I det kommunala 

naturvårdsprogrammet beskrivs området 

som en ekdunge med höga biologiska 

värden knutna till ekarnas ålder och 

kontinuiteten av gammal ek. Naturtypen 

kan närmast liknas vid en tätvuxen ekskog 

med ett tätt buskskikt av hassel, skogstry 

och måbär. Flera ekar är stora med 

spärrgreniga kronor som sträcker ut sig 

över omgivande åkermark.  

 

 

 

 

                                                                                                     Figur 8. Karta över satellitområde 6 och 7. 
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Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen finns det två skyddsvärda träd noterade 

inom området, vilka utgörs av grova och håliga ekar. Den grövsta eken har en omkrets på 

470 cm.  

 

Prioriterat naturvärde: Prioriterade naturvärden i området bedöms främst vara knutna till 

förekomsten av gammal ek och ihålig ek. Området utgör en lämplig livsmiljö för läderbagge, 

och fynd av arten finns inom spridningsavstånd. 

 

Skötsel: Området är ohävdat och övrig skötsel är okänd. För att bibehålla det höga värdet 

kopplat till gamla ekar krävs regelbunden frihuggning av ek och andra större lövträd. 

 

Landskapsperspektiv: Satellitområde 7 är omgivet av åkermark i söder och öster samt av en 

större väg i norr. I väster finns ett halvöppet område som sträcker ut sig parallellt med en 

större väg. Norr om satellitområde 7 finns en lövträdsmiljö av betesmarkskaraktär, som 

längre åt öster (ca 350 m) står i förbindelse med huvudområdet för Natura 2000-området. 

Lövträdsmiljön norr om satellitområde 7 utgör en potentiell spridningsväg för organismer 

kopplade till ek. Det är viktigt att denna spridningsväg kan bestå och utvecklas. Åt sydöst är 

avståndet 70 m, över öppen åker, till satellitområde 6. Plantering av ek i detta område skulle 

förenkla spridningen av organismer kopplade till ek och stärka konnektiviteten.  

 

Övriga områden av betydelse för naturvärdet 
Inom det område som berörs av den planerade utbyggnaden av stadsdelen Djurgården i 

etapp 1, finns några övriga områden med betydelse för naturvärdet. I nedanstående text 

beskrivs dessa översiktligt. Lokaliseringen av övriga områden visas i figur 4 samt i figur 9 - 11. 

 

Övrigt område 1 

Allmän beskrivning: I den 

naturvärdesinventering som genomfördes 

av Hamra konsult 2006 beskrivs Övrigt 

område 1 som ekdominerat, innehållande 

ett flertal gamla ekar med grov bark och en 

del döda grenar. Mindre håligheter är 

vanliga på de gamla träden och mulm 

förekommer med stor sannolikhet. Floran 

är karaktäristisk med lundstarr, liljekonvalj, 

ängsskära, stenbär, samt en del 

hävdgynnade arter såsom svinrot och 

gulmåra. Lavfloran är värdefull med 

signalarter som brun nållav och gulpudrad 

spiklav samt den rödlistade 

hjälmbrosklaven (NT).                                                                                                  

                                                                                  Figur 9. Karta över övrigt område 1.                       

 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt trädinventeringen finns det två skyddsvärda träd noterade 

inom området. Båda träden är ekar med håligheter (hålstadium 4 och 5) med en omkrets på 

274 cm respektive 268 cm. 
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Prioriterat naturvärde: Området innehåller mycket höga naturvärden med gamla ekar och 

intressant lavflora. De håliga ekarna utgör en potentiell livsmiljö för läderbagge som är 

belägen inom spridningsavstånd från Natura 2000-området. 

 

Skötsel: Området har ingen aktiv skötsel. Eftersom området är av begränsad storlek är 

kantzonen förhållandevis lång och flera ekar har därmed utrymme att utveckla spärrgreniga 

kronor i en riktning. 

 

Landskapsperspektiv: Omkringliggande landskap är kraftigt påverkat av vägar, 

parkeringsplatser, byggnader e.t.c. Cirka 200 m åt öster är satellitområde 5 beläget. Vid 

kommande byggnation i området skulle det vara positivt om det sparas träd mellan det 

aktuella området och satellitområde 5. Men även andra ledstrukturer som planterade 

ekalléer som ansluter till området från söder eller väster skulle gynna spridningen av 

ekknutna organismer. 

 

Övrigt område 2 

Allmän beskrivning: Väster om trafikövningsplatsen förkommer ett större öppet 

gräsmarksområde, Övrigt område 2, som mestadels hyser kvävepåverkad flora med 

högvuxna gräs samt partier med älgört och bitvis brännässla samt vägtistel. I området ingår 

buskbevuxna partier med enstaka lövträd. Längs med Landbogatan förekommer en höjd 

med flera naturtyper. Här påträffas lågvuxna starrarter, blodrot och enstaka vildlin. En del 

mindre partier, främst runt stenar och 

buskar, uppvisar rester av hagmarksflora 

som bitvis också kan återfinnas under den 

höga gräsvegetationen. På magra partier 

står enstaka flentimotej, mer vanligt är 

brudbröd som växer frekvent tillsammans 

med gulmåra, rödklint och svinrot. Andra 

hävdgynnade arter är ängsskära, gråfibbla, 

jungfrulin, bockrot, smultron, ängsskära, 

tjärblomster, teveronika, kärleksört och 

darrgräs. Träd- och buskskikt består utav 

äldre tall, slån, en, vildapel, nypon, 

druvfläder, sälg, oxbär, fågelbär och äldre 

oxel. Kantzonen mot trafikövningsplatsen är 

tätare och mer blockrik med lövrikt 

trädskikt av lönn, asp, björk och rönn. Här 

förekommer en del död ved (Hamra konsult 

2006).                                                                       Figur 10. Karta över övrigt område 2.                       

 

Särskilt skyddsvärda träd: Inom detta område förekommer inte några skyddsvärda träd 

utifrån Länsstyrelsens i Östergötland trädinventering 2008.  

 

Prioriterat naturvärde: Området hyser främst värden kopplade till en artrik betesmarksflora 

innehållande främst relativt vanliga hävdberoende arter, men även inslag av mer exklusiva 

arter. Vidare har området utvecklade brynmiljöer som utgör potentiella livsmiljöer för en 

varierad insektsfauna. Inom några decennier kan området även utveckla solbelysta gamla 

lövträd med håligheter. 
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Skötsel: Området betas och hävden bedöms vara relativt god. 

 

Landskapsperspektiv: Omgivande landskap präglas av urbana strukturer, i väster, på andra 

sidan av Landbogatan, ligger stadsdelen Lambohov, och i öster finns en trafikövningsplats 

samt en stor matbutik. Söder om området finns odlade fält, vilka korsas av en cykelväg. I 

framtida stadsplanering är det positivt om det aktuella området förbinds med omgivande 

landskap genom ledstrukturer som trädrader eller ekalléer. 

 

Övrigt område 3 

Allmän beskrivning: Övrigt områd3 utgörs av gårdsnära miljöer vid Stora Aska, exempelvis 

trädgårdar, grusplaner, trädrader, öppna gräsmarker och buskmiljöer samt vägar. Flera 

gamla träd är belägna inom området, i anslutning till bebyggelsen. Almsjukan har dock gjort 

att flera gamla almar tagits ned i området. Enligt Artportalen har flera rödlistade fågelarter 

noterats i närområdet: sånglärka (NT), buskskvätta (NT), flodsångare (NT) och kornknarr 

(NT). 

 

Särskilt skyddsvärda träd: Enligt genomförd trädinventering finns det en koncentration av 

skyddsvärda lövträd (björk, ek, kastanj, lönn, pil och päron) inom området Stora Aska. Det 

grövsta trädet utgörs av en pil med en omkrets av 460 cm.  

 

Prioriterat naturvärde: Områdets naturvärde är kopplat till koncentrationen av skyddsvärda 

lövträd. Ett flertal håliga lövträd ger förutsättningar för att området har en rik insektsfauna 

av arter kopplade till gamla lövträd. Områdets trädmiljöer är belägna inom spridningsavstånd 

från Natura 2000-områdets huvudområde för arter som läderbagge.  

 

Skötsel: Områdets skötsel är starkt kopplat till trädgårdsskötsel, underhållning av vägkanter 

och gårdsmiljöer. 

 

Landskapsperspektiv: 

Åt sydöst är avståndet till Natura 2000-

områdets huvudområde ca 100 m, och den 

mellanliggande ytan utgörs av åkermark. 

Även i övriga riktningar omges området av 

öppen mark. Stora Aska har en funktion i 

det av Bergman och Westerberg (2008) 

definierade ”viktiga spridningsstråk” som 

går från Tinnerös eklandskap och åt väster, 

söder om stadsdelen Lambohov. I 

kommande planering av landskapet bör det 

finnas med tankar kring att förstärka 

spridningskorridorerna inom detta stråk, 

vilket bl.a. inkluderar plantering av träd 

mellan Stora Aska och Natura 2000-

områdets huvudområde. Det skulle även 

vara positivt att stärka spridningsvägarna åt 

norr, mot satellitområde 1 och 2.                        Figur 11. Karta över övrigt område 3. Raden med träd i 

        norra delen av området är numera nedtagen p.g.a.  

                                       almsjuka.                      
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Deluppgift 2 
Deluppgift 2 innebär att framställa en landskapsekologisk analys utifrån utbyggnadsförslaget 

vid Djurgården ur ett Natura 2000-perspektiv. Detta inkluderar beskrivning av 

skyddsåtgärder och kompensatoriska åtgärder för att planerad utbyggnad inte på ett 

betydande sätt ska påverka naturvärden i Natura 2000-området eller försvåra 

bevarandearbetet inom Natura 2000-området. 

 

Beskrivning av utbyggnadsförslag och risker för naturvärden 

Djurgården är en ny stadsdel med såväl flerbostadshus som småhus. Stadsdelen kommer att 

bestå av två huvudområden, dels ett område kring Djurgårdens centrum och vidare västerut 

mot Lambohov samt söderut, dels ett område från Djurgårdsgatan i norr söderut mot 

Djurgårdens centrum. Utbyggnaden av den nya stadsdelen Djurgården berör Natura 2000-

objektet Tinnerös odlingslandskap SE02230342. Natura 2000-objektet har en drygt 6 km lång 

gräns mot den nya stadsdelen samt 7 mindre Natura 2000-objekt som kommer att omslutas 

av den nya stadsdelen.  

I en första planetapp arbetas detaljplan fram för ett större område som ska binda samman 

Djurgårdens centrum med Lambohov, se figur 12. Planområdet angränsar till tre Natura 

2000-objekt som utgör satelliter till Tinneröområdet. Kommande planetapper gränsar till 

såväl ytterligare satellitområden som huvudområdet. 

Detaljplanen bedöms förutsätta tillstånd enligt miljöbalken 7 kap. § 28a. I tidig dialog med 

Länsstyrelsen har myndigheten framfört att man för sitt kommande beslutsfattande dels vill 

ha ett tidigt samråd, dels vill att kommunen redovisar ett helhetsgrepp för hur planeringen 

av den nya stadsdelen kan ske utan att skada de livsmiljöer och de skyddsvärda arterna inom 

Natura 2000-områdena. 

Enligt den tidiga versionen av den första planetappen kommer nästan enbart åkermark att 

bli direkt berört av exploateringen, se figur 12. I figur 12 åskådliggörs också att 

exploateringen inte direkt inkräktar på areal inom Natura 2000-området. Utifrån 

lokaliseringen av bebyggelsen i den första planetappen framträder några mer eller mindre 

tydliga risker för påverkan på bevarandestatus av de beskrivna värdena i Natura 2000-

området: 

• Minskade möjligheter till konnektivitet mellan olika delområden inom Natura 2000-
området 

• Skötsel av Natura 2000-området försvåras, exempelvis genom att områden 
kringbyggs av urbana strukturer och att den sammanhängande arealen betesmarker 
blir för liten för att rationellt kunna brukas 

• Markarbeten utanför Natura 2000-området kan påverka värden inom Natura 2000-
området, exempelvis hydrologi och trädens vitalitet 

• För att på sikt ha god bevarandestatus för arter inom Natura 2000-området, 
exempelvis läderbagge, kommer det troligen att krävas funktionella landskapsstråk 
som förbinder Tinnerö eklandskap med andra ekområden i landskapet. 
Stadsbebyggelse i Natura 2000-områdets direkta omgivning kan försvåra detta 
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Figur 12. De röda formerna åskådliggör placering av byggnader och på smala passager mellan dessa kommer till 
stor del vägar att anläggas. Natura 2000-området Tinnerö eklandskap är markerat med vitt snedställt raster.  
Ortofotot som utgör bakgrund visar tydligt att nästan all exploatering sker på åkermark.   

 

Tinnerö eklandskap – prioriterade naturvärden 

Den tydligt dominerande Natura 2000-naturtypen inom Tinnerö eklandskap är trädbärande 

betesmarker (9070). Det pågår även ett aktivt naturvårdsarbete för att utöka arealen 

trädbärande betesmark, exempelvis genom nyplantering av ek på åkermark inom Natura 

2000-området. Även andra åtgärder som veteranisering och utplacering av mulmholkar 

syftar till att öka mängden värdefulla strukturer kopplade till trädbärande betesmarker. 

Tänkvärt är att en stor andel av de hotade arterna i denna naturtyp är beroende av 

månghundraåriga ekar, vilket följaktligen ger en lång leveranstid för trädbärande 

betesmarker av hög kvalité. Den långa leveranstiden för höga biologiska värden gör 

naturtypen extra känslig för negativ påverkan och ställer stora krav på hänsyn. Ytterligare en 

aspekt är att trädbärande betesmarker är skötselberoende, ofta i form av bete, slåtter, 

röjningar eller annan hävd.  

En stor mängd rödlistade arter är knutna till trädklädda betesmarker, och särskilt miljöer 

med gamla ekar. En art knuten till gamla ekmiljöer med hålträd är läderbagge som har en väl 
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studerad ekologi och höga krav på sin livsmiljö med bl.a. begränsat spridningsavstånd. Om 

en trädmiljö fungerar för läderbagge kan man förvänta sig att en mängd andra arter 

kopplade till eklandskapet förekommer i livskraftiga populationer.   

Sammanfattningsvis görs bedömningen att trädklädda betesmarker och arten läderbagge 

utgör prioriterade naturvärden inom Tinnerö eklandskap. Om gynnsam bevarandestatus kan 

upprätthållas för dessa värden bedöms det även finnas goda förutsättningar för merparten 

av Natura 2000-områdets övriga beskrivna värden. I föreliggande landskapsekologiska analys 

används läderbagge som modellart, med syfte att formulera en landskapsmodell vid 

byggnation av stadsdelen Djurgården som medför en långsiktigt gynnsam bevarandestatus 

för arten, vilket också bedöms medföra positiva effekter för bevarandestatusen för 

naturtypen trädbärande betesmark samt en stor mängd arter knutna till denna miljö.  

Betesdjur skapar ett fungerande eklandskap med fristående ekar och utan okontrollerad igenväxning. Betet ger 

även förutsättningar för en hävdgynnad vegetation med stor mångfald av gräs och blommande örter samt de 

insekter och andra organismer som är kopplade till en rik flora.  
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 Figur 13. Fynd efter läderbagge under två olika tidsperioder, samt håliga ekar. Träd med hålstadie 5 och 6 
bedöms utgöra lämpliga livsmiljöer för läderbagge. Träd med hålstadie 4 har hög potential att utgöra livsmiljö för 
läderbagge inom några år.  

 

Gynnsam bevarandestatus för läderbagge - förutsättningar 

Bevarandemålet enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är att läderbagge ska 
bibehålla eller uppnå en livskraftig stam i sydöstra Sverige, där Tinnerö eklandskap ingår. 
Bergman och Westerberg (2008) visade genom modellering att läderbagge kommer att få 
framtida svårigheter att överleva under nuvarande omständigheter. Samtidigt visade 
analysen en betydligt mer positiv prognos för arten om ytor mellan nuvarande ekområden 
restaurerats och kopplats samman, exempelvis kring Tinnerö eklandskap. Slutsatsen utifrån 
modelleringen är att det inte är tillräckligt med att bibehålla nuvarande förutsättningar inom 
Natura 2000-området. Gynnsam bevarandestatus för läderbagge kräver förbättrade 
förutsättningar. Med förbättrade förutsättningar avses både Natura 2000-området samt 
funktionella landskapsstråk som anknyter till miljöer med läderbagge utanför Tinnerö 
eklandskap. 
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För att bibehålla förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för läderbagge, görs följande 

bedömningar utifrån ovanstående resonemang:  

 

1. Förutsättningarna för befintliga och potentiella livsmiljöer (på kort och lång sikt) 

för läderbagge inom Natura 2000-området får inte försämras 

 

2. Förutsättningarna för funktionella landskap i viktiga spridningsstråk (Bergman och 

Westerberg 2008) som förbinder Tinnerö eklandskap med andra ekområden i 

landskapet får inte försämras 

 

3. Förutsättningar för spridningsvägar utanför definierade viktiga spridningsstråk får 

inte på ett betydande sätt försämras, funktioner i dessa områden med betydelse 

för läderbagge ska bibehållas eller förbättras 

 

Gynnsam bevarandestatus för läderbagge - åtgärder och hänsyn 

För att uppnå gynnsam bevarandestatus för läderbagge räcker det inte med att bibehålla de 

förutsättningar som formuleras i föregående avsnitt. Men finns förutsättningarna, finns 

också goda möjligheter att genomföra åtgärder och vidta hänsyn, som skapar lämpliga 

betingelser för artens långsiktiga överlevnad. 

För att inte försämra förutsättningarna att på kort och lång sikt uppnå gynnsam 

bevarandestatus för läderbagge rekommenderas hänsyn och åtgärder enligt nedanstående 

uppdelning: 

 

1. Åtgärder och hänsyn som i första hand är kopplade direkt till livsmiljöer inom Natura 2000-

området: 

 

• Inga intrång i Natura 2000-området som medför försämrade förutsättningar för 

läderbagge, på kort eller lång sikt 

 

• Inga markarbeten eller annan verksamhet utanför Natura 2000-området som 

påverkar värden inom Natura 2000-området, exempelvis hydrologi och trädens 

vitalitet. För att inte riskera att skada trädens vitalitet rekommenderas en 

skyddszon omfattande 15 gånger stamdiameter på särskilt skyddsvärda träd. För 

vidkroniga träd krävs ofta en än större skyddszon (Naturvårdsverket 2012). För att 

långsiktigt bevara en lämplig miljö för läderbagge är det viktigt att det finns 

tillväxtmöjligheter även för yngre träd, så att dessa kan utvecklas till kommande 

generationers gammelträd med stora håligheter. Vid nyplantering av ek 

rekommenderar Länsstyrelsen i Östergötland (2010) följande avstånd från trädets 

stam: 10 m till tomtgräns, parkering, större vägar eller andra ytor där människor 

vistas regelbundet, lokalgata 7-8 m, bostadsgata 5-6 m och cykelväg 3-5 m. För att 

trädet ska få tillräckligt med solljus för att kunna utveckla kronan rekommenderas 

att hus med 3-4 våningar inte förekommer närmare än 20 m, för lägre hus anges 

15 m som riktvärde. För att ge möjlighet för uppväxande träd inom Natura 2000-

området är det viktigt att presenterade rekommendationer följs. Påverkan på 

hydrologiska förhållanden får bedömas från fall till fall, dock visar den geotekniska 

undersökningen av den planerade stadsdelen vid Djurgården att dominerande 

jordarter utgörs av morän- och lerjordar samt även av berg i dagen, vilket är 

material som har låg genomsläpplighet (Stadspartner AB 2006). Arbeten i dessa 
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marker förväntas därmed få försumbar hydrologisk effekt på närliggande 

eklandskap 

 

• Uppförande av byggnader, vägar, gång- och cykelvägar samt andra urbana 

strukturer ska anpassas så att inte skötsel eller åtgärdsarbete inom Natura 2000-

området hindras. Detta gäller t.ex. betesdrift, slåtter, röjningar, restaureringar och 

riktade naturvårdsåtgärder samt inventeringar. Länsstyrelsen i Östergötland 

(2010) föreslår riktlinjer på skyddsavstånd mellan betesmarker och bostäder, 

skolor eller andra uteplatser där människor stadigvarande vistas. Skyddsavståndet 

varierar med djurslag. För får är avståndet 25 meter, för nötboskap är avståndet 

50 meter, för fler än 10 hästar ökar skyddsavståndet successivt. Boverket (2011) 

har dock inte några tydliga rekommendationer gällande skyddsavstånd, utan 

pekar istället på att detta får bedömas utifrån lokala förutsättningar med hänsyn 

tagen till bl.a. förhärskande vindriktning, topografi (ligger betesmarken högt ökar 

behovet av skyddsavstånd), skyddande vegetation e.t.c. Hästar innebär större risk 

för spridning av allergener jämfört med får och nöt. Hästar kan dessutom vara ett 

problem i ekhagar eftersom det finns flera exempel på när hästar dödat gamla 

lövträd genom att gnaga bort bark. Av dessa anledningar föreslås att hästar 

undviks som betesdjur i de tätortsnära ekhagarna. Betesmarker får heller inte 

påverkas så att det blir orationellt att bedriva betesdrift. Detta innebär att 

betesmarker inom Natura 2000-området inte får kringbyggas så att arealen 

sammanhängande betesmark blir mindre än 2-3 hektar (Länsstyrelsen i 

Östergötland 2010), vilket kan innebära att ytor utanför Natura 2000-området 

måste avsättas som betesmark. Med betesmark avses marker som betas eller 

tidigare har betats och där det ännu finns biologiska spår av betesdrift i fält-, busk- 

eller trädskikt. För att kunna bedriva skötsel måste det även finnas utrymme för 

transport av djur till och från betesmarker samt för transport av större maskiner 

som bl.a. krävs vid röjning, restaurering och utkörning av material. Det är även 

viktigt att det avsätts ytor där avverkat material tillfälligt kan förvaras 

 

• Spridningsmöjligheterna för läderbagge inom och mellan olika delar av Natura 

2000-området får inte försämras. Det krävs därför att funktionella landskapsstråk 

som förbinder samtliga av Natura 2000-områdets delområden (satelliter) med 

huvudområdet. Det är viktigt att de funktionella landskapsstråken är fria från 

barriärer, är tillräckligt breda, innehåller värdefulla strukturer samt utformas med 

tanke på lämplig skötsel. Rekommendationer kring utformning ges nedan i 

informationsrutan ”Funktionella landskapsstråk för att knyta ihop Tinnerö 

eklandskap”. 
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Funktionella landskapsstråk för att knyta ihop Tinnerö eklandskap 
Nedan anges en modell för utformning av funktionella stråk, som ska utgöra både livsmiljö 
och spridningsväg för läderbagge, och som syftar till att knyta ihop alla delområden av 
Natura 2000-området Tinnerö eklandskap. Huvuddelen av informationen är hämtad från 
vägledningen för fysisk planering i eklandskapet (Länsstyrelsen 2010).  
 
Vid val av ytor för funktionella stråk ska följande prioriteringar vara vägledande: 

• Prioritet 1: Säkerställ bevarande och utveckling av dagens värden. 
• Prioritet 2: Identifiera svaga delar med stor potential att utveckla höga 

naturvärden och stärk dessa. 
• Prioritet 3: Skapa helt nytt i strategiska lägen. 

 
Bredd av funktionella stråk 

• 50 meter om det är kort avstånd (<300 m) mellan värdekärnorna. 
• 100 m om avståndet mellan de värdekärnor som ska bindas samman är längre 

än 300 meter. 
 

Barriärer inom funktionella stråk 
• Barriärer som försvårar spridning av läderbagge får inte finnas inom det 

funktionella stråket, exempelvis hög och tät bebyggelse, bestånd av barrträd, 
trafikerade vägar etc. 
 

Utformning av funktionella stråk 
• Målbilden är en trädbärande betesmark med dominans av ek 
• Vägledande ska vara att på lång sikt skapa en miljö som kan hysa en livskraftig 

population av läderbagge, vilket innebär cirka 3 lämpliga hålekar per hektar där 
avståndet mellan ekarna inte överstiger 200 meter. För att livsmiljön ska vara 
långsiktigt hållbar ska den innehålla ek i alla generationer, från unga träd till 
gammelekar. 

• I första hand gynnas befintliga ekar, men plantering av ek kommer även att 
vara nödvändigt. Skapandet av ekmiljöer ska göras med insikten att 
dödligheten av ek mellan olika ålderskategorier är cirka 60% (Askling 2015). För 
att skapa åldersvariation i planterade bestånd bör dessa planeras så att 
utrymme finns för nyplantering med intervall om cirka 50 år.  

• Miljön ska utformas så att spontan uppkomst av ek främjas. Detta innebär 
regelbunden förekomst av solbelysta brynmiljöer av varierande höjd, och med 
förekomst av bärande och taggiga buskar, exempelvis, slån, hagtorn, nypon, 
olvon, hassel samt mindre träd som rönn, fågelbär och oxel. Brynmiljöer ska 
förekomma med liknande frekvens som målbilden för lämpliga hålekar.  

• Vid hårt betestryck från hjortdjur kan stängsling av ekplantor vara nödvändigt. 
• Planering ska ske så att ekar har tillräckligt med utrymme för utveckling av 

breda kronor. Detta innebär bl.a. att avstånd till byggnader bör vara minst 20 
meter och till ytor där människor vistas bör det vara minst 10 meter. 

• För att på kort sikt skapa spridningsvägar för läderbagge ska skapade livsmiljöer 
i form av mulmholkar, mulmboxar, ekskubbar etc. placeras på lämpliga platser 
inom stråket. Avståndet får ej överstiga 200 meter mellan de skapande 
livsmiljöerna. Avståndet mellan närmaste livsmiljö inom Natura 2000-området 
och de skapade livsmiljöerna får ej överstiga 200 meter. Om delområden inom 
Natura 2000-området idag inte har någon livsmiljö för läderbagge, skapas det 
här livsmiljöer på lokaler som på sikt kan utgöra livsmiljö för arten.   

• Döda träd och grenar av ek och andra trädslag placeras på lämpliga platser 
inom stråket, med en täthet som ungefär motsvarar de angivna avstånden för 
skapade livsmiljöer för läderbagge. Död ved kan även användas i anpassade 
konstruktioner som ekoxekomposter. 

• Även om ek är det trädslag som står i fokus är det viktigt att en mångfald av 
trädslag bejakas i de funktionella stråken. 

• I planeringen ska det finns en praktisk lösning för skötsel av de funktionella 
stråken som inkluderar biologiska värden, säkerhet och rekreation. Ytor med 
bete eller slåtter ska eftersträvas. Återkommande röjningsinsatser kommer att 
vara nödvändiga. 

 
 

Flerfunktionella stråk  
• Att integrera natur, rekreation, GC-vägar, odlingslotter m.m. i de funktionella 

landskapsstråken bedöms öka hållbarheten. Det bör även finnas 
samordningsfördelar gällande skötsel med att ha flerfunktionella stråk. 
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2. Åtgärder och hänsyn som i första hand är kopplade till funktionella landskap i viktiga 

spridningsstråk som förbinder Tinnerö eklandskap med andra ekområden: 

 

• Planeringen inkluderar att hänsyn lämnas och åtgärder vidtas så att de av 

Bergman och Westerberg (2008) identifierade viktiga spridningsstråken utvecklas 

till funktionella landskapsstråk enligt samma modell som för ”Funktionella 

landskapsstråk för att knyta ihop Tinnerö eklandskap”. 

 

3. Åtgärder och hänsyn som i första hand är kopplade till spridningsvägar utanför definierade 

viktiga spridningsstråk: 

 

• Planeringen inkluderar att hänsyn lämnas och åtgärder vidtas så att 

spridningsvägar och potentiella spridningsvägar utanför definierade viktiga 

spridningsstråk (Bergman och Westerberg 2008) inte på ett betydande sätt 

försämras. Detta innebär främst att befintliga värden kopplade till trädskiktet, 

som är utanför Natura 2000-området och de därtill kopplade spridningsvägarna, 

bevaras samt att det finns möjliga spridningsvägar mellan dessa värden och 

Natura 2000-området. För de aktuella miljöerna bedöms det inte alltid vara 

möjligt att skapa funktionella landskapsstråk, målsättningen är istället att göra det 

möjligt för organismer att sprida sig genom den urbana miljön, och förhindra att 

stadsbebyggelsen utgör en kraftfull barriär. Detta bör göras genom att arbeta 

med trampstenar i form av lokaler där det finns äldre eller uppvuxna lövträd som 

kompletteras med död ved, mulmholkar, brynmiljöer, nyplantering av ek, 

slåttrade ytor e.t.c. Det kan även finnas behov av att skapa helt nya trampstenar i 

lägen där detta har stor betydelse för spridningsvägarna i landskapet. För att 

binda ihop trampstenar och värdekärnor är det lämpligt att arbeta med ekmiljöer i 

grönstråk som exempelvis ekalléer/ekrader, ekgrupper, ekpartier, ekparker och 

ekbetesmiljöer. I samtliga fall bör dessa utformas så att ett stort inslag av 

eklandskapets buskar och även övriga trädslag ingår i viss utsträckning. En 

rikedom av hagtorn, rosor, slån, fläder, hägg, rönn och oxel ger en rikedom av 

blommor som kan fungera som ledlinjer i landskapet för den biologiska 

mångfalden. Viktigt är att det i planeringen ingår att de planterade träden kan 

tillåtas att bli riktigt gamla. 
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Mulm i en hålig ek som utgör livsmiljö för läderbagge. Spillningen avslöjar att arten finns eller åtminstone har 
funnits i trädet.  

 

Gynnsam bevarandestatus för läderbagge - Djurgården etapp 1  

Det befintliga planförslaget för Djurgården etapp 1 har använts som utgångspunkt för en 

konsekvensanalys för hur läderbaggens bevarandestatus påverkas av utbyggnaden av aktuell 

stadsdel. De ekologiska bedömningarna baseras på de förutsättningar samt den hänsyn och 

de åtgärder som i tidigare avsnitt definierats för att läderbagge ska bibehålla gynnsam 

bevarandestatus i Natura 2000-området Tinnerö eklandskap. Nedan beskrivs hänsyn och 

åtgärder, anpassat efter de lokala förhållandena, enligt definierade förutsättningar i tidigare 

avsnitt.    

 

1. Förutsättningarna för befintliga och potentiella livsmiljöer (på kort och lång sikt) för 

läderbagge inom Natura 2000-området får inte försämras 

 

• På fem platser i den planerade stadsbebyggelsen för Djurgården etapp 1 finns 

marginella intrång innanför avgränsningen till Natura 2000-området. På dessa fem 

platser finns inte några skyddsvärda träd, men platserna är trädbevuxna och 

intrånget minskar ytan för kommande gammeIträd som utgör potentiella 

livsmiljöer för läderbagge. 

Förslag: Förändra planeringen så att gator, tomter och byggnader kommer helt 

utanför Natura 2000-området, se figur 14 
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• Det bör inte ske markarbeten eller annan verksamhet utanför Natura 2000-

området som påverkar värden inom Natura 2000-området genom hydrologisk 

påverkan. Men eftersom aktuellt område domineras av jordar med låg 

genomsläpplighet förväntas arbeten i samband med planerad stadsbebyggelse få 

försumbar hydrologisk effekt på närliggande eklandskap. 

Förslag: Någon anpassning för att minska hydrologisk påverkan bedöms i nuläget 

inte vara nödvändig. 

 

• Det bör inte ske markarbeten eller annan verksamhet utanför Natura 2000-

området som påverkar värden inom Natura 2000-området genom att trädens 

vitalitet påverkas. För att värna om trädens vitalitet, både träd som på kort och 

lång sikt utgör livsmiljö för läderbagge, rekommenderas att Naturvårdsverkets 

skyddszon om 15 gånger stamdiametern på skyddsvärda träd följs. Inom 

skyddszonen får inte markarbeten eller andra ingrepp som kan skada träden 

förekomma. För att säkra att så inte sker rekommenderas att vägar, tomter och 

byggnader inte uppförs inom skyddszonen. Ur bevarandeperspektiv för 

läderbagge räknas alla uppvuxna lövträd inom Natura 2000-området som 

skyddsvärda. Ytor med dessa träd har markerats och en skyddszon har utformats. 

För träd med en diameter som understiger 1 m har försiktighetsprincipen varit 

vägledande, och för dessa träd har skyddszonen satts till 15 m. Planerade vägar 

men även byggnader/tomter går inom den rekommenderade skyddszonen på ett 

antal platser i den planerade stadsbebyggelsen för Djurgården etapp 1. 

Förslag: Förändra planeringen så att gator, tomter och byggnader samt andra 

anläggningar kommer utanför skyddszon 1 i figur 14. 

 

• För att långsiktigt bevara en lämplig miljö för läderbagge är det viktigt att det finns 

tillväxtmöjligheter för träd, så att dessa kan utvecklas till kommande 

generationers gammelträd med stora håligheter. För träd nära yttergränsen av 

Natura 2000-området innebär detta att det ska finnas möjligheter för kronan att 

breda ut sig även utanför Natura 2000-området. Tillräckligt med utrymme 

bedöms finnas om rekommendationerna för skyddszon 1 följs. Dock 

rekommenderas att hus med 3-4 våningar, eller högre, inte uppförs närmare än 

20 m från uppväxande ekar.  

Förslag: Förändra planeringen så att gator, tomter och byggnader samt andra 

anläggningar hamnar utanför skyddszon 1 i figur 14. Om det är aktuellt med hus 

som har 3-4 våningar eller högre, bör dessa inte uppföras närmare än 20 m från 

uppväxande ekar inom Natura 2000-området. Detta innebär att skyddszon 1 

behöver utvidgas med 5 m om denna typ av högre hus planeras. 

 

• Skötseln av betesmarker ska inte bli negativt påverkad av att avståndet till platser 

där människor vistas regelbundet är otillräcklig. Detta är särskilt viktigt med 

avseende på spridning av allergener. Allergener sprids dock främst av hästar, och 

hästar rekommenderas inte som betesdjur i marker med skyddsvärda träd 

eftersom det hos hästar finns en tendens till att börja gnaga sönder trädens bark i 

en omfattning som leder till att träd dör. Boverket har inte några tydliga riktlinjer 

för avstånd mellan betesmarker och människor. I de aktuella betesmarkerna vid 

Djurgården bedöms det inte finnas uppenbara behov av skyddsavstånd eftersom 

betesmarkerna är relativt stora vilket innebär att betesdjuren sannolikt uppehåller 

sig i olika delar av betesmarken och därmed inte utgör en konstant störning vid en 
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viss punkt. Vidare har betesmarkerna en varierad vegetation med träd och buskar 

som i vissa fall skärmar av djuren från omgivningen.  

Förslag: Använd nötboskap och/eller får som betesdjur. Använd inte hästar 

eftersom de kan skada träd samt vara en källa till spridning av allergener.  

 

• Betesmarker får inte påverkas så att det blir orationellt att bedriva betesdrift. 

Detta innebär att betesmarker inom Natura 2000-området inte får kringbyggas så 

att arealen sammanhängande betesmark blir mindre än 2-3 hektar. Nuvarande 

planförslag tillgodoser ovanstående rekommendationer avseende 

betesmarkernas storlek. 

Förslag: Någon ytterligare anpassning bedöms inte vara nödvändig. 

 

• Spridningsmöjligheterna för läderbagge inom och mellan olika delar av Natura 

2000-området får inte försämras. Det krävs därför funktionella landskapsstråk 

som förbinder samtliga av Natura 2000-områdets delområden (satelliter) med 

huvudområdet. De funktionella lanskapsstråken ska i första hand anläggas så att 

befintliga strukturer som är av betydelse för läderbagge inkluderas, d.v.s. ihåliga 

lövträd. Om detta görs understiger avståndet mellan befintliga värdekärnor 300 

m. Därför bedöms de funktionella stråken kräva en minsta bredd på 50 m. I figur 

14 visas föreslagna funktionella stråk som syftar till att skapa konnektivitet mellan 

Natura 2000-områdets satellitområden och dess huvudområde. Levande lövträd 

med håligheter som bedöms ha en viktig funktion för läderbagge inom de 

funktionella stråken har försetts med en skyddszon motsvarande 15 gånger 

stamdiametern. I figur 14 benämns denna skyddszon som skyddszon 2, och 

rekommendationerna för skyddszon 2 följer de för skyddszon 1, d.v.s. avsaknad av 

markarbeten samt uppförande av vägar, byggnader eller tomter. Planerade vägar 

men även byggnader/tomter går inom skyddszon 2 på ett antal platser i den 

planerade stadsbebyggelsen för Djurgården etapp 1. 

Förslag: Förändra planeringen så att gator, tomter och byggnader samt andra 

anläggningar kommer utanför skyddszon 2 i figur 14. Ändra även planen så att det 

funktionella stråket mellan satellitområde 2 och 3 breddas enligt förslag i figur 14. 

Det funktionella stråket mellan Jonsberg och Åsmestad behöver breddas åt norr, 

alldeles innan det ansluter till ytan avsatt för natur vid Åsmestad. Detta innebär 

att en mindre yta planerad tomtmark avsätts för att ingå i det funktionella stråket. 

Vidare behöver det bli tydligt i planen att det funktionella stråket mellan 

satellitområde 4 och 5 avsätts för naturvård. Positivt är att de funktionella stråken 

söder om Jonsberg samt söder om satellitområde 4 går genom de större 

områdena avsatta för natur. Utformning av de funktionella stråken följer 

rekommendationer angivna i informationsrutan ”Funktionella landskapsstråk för 

att knyta ihop Tinnerö eklandskap”.  

 

2. Åtgärder och hänsyn som i första hand är kopplade till funktionella landskap i viktiga 

spridningsstråk som förbinder Tinnerö eklandskap med andra ekområden 

 

• Planeringen inkluderar att hänsyn lämnas och åtgärder vidtas så att de av 

Bergman och Westerberg (2008) identifierade viktiga spridningsstråken utvecklas 

till funktionella landskapsstråk enligt samma modell som för ”Funktionella 

landskapsstråk för att knyta ihop Tinnerö eklandskap”. Den planerade 

stadsbebyggelsen för Djurgården etapp 1 berörs inte direkt av nämnda 

spridningsstråk, och därför bedöms inte frågan vara av betydande vikt för 
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bevarandestatus för läderbagge i Natura 2000-området. Dock kan det nämnas att 

det närmast belägna ”viktiga spridningsstråket” går söder om den planerade 

stadsbebyggelsen, från Natura 2000-området och åt väster, söder om Lambohov. 

I detta spridningsstråk ingår trädmiljöer vid Stora Aska, vilket bör beaktas. Vid 

satellitområdena 6 och 7 kan ytterligare ”viktiga spridningsstråk” beröras. 

Förslag: Beakta trädvärden vid Stora Aska.  

 

3. Åtgärder och hänsyn som i första hand är kopplade till spridningsvägar utanför 

definierade viktiga spridningsstråk 

 

• Planeringen inkluderar att hänsyn lämnas och åtgärder vidtas så att 

spridningsvägar och potentiella spridningsvägar utanför definierade viktiga 

spridningsstråk (Bergman och Westerberg 2008) inte på ett betydande sätt 

försämras. Detta innebär främst att befintliga värden kopplade till trädskiktet, 

som är utanför Natura 2000-området, och de därtill kopplade spridningsvägarna, 

bevaras samt att det finns möjliga spridningsvägar mellan dessa värden och 

Natura 2000-området. Träd som idag bedöms utgöra lämpliga livsmiljöer för 

läderbagge och som är belägna utanför Natura 2000-området samt utanför 

förslagna funktionella stråk utgörs enligt analyserat underlag främst av en ek med 

hålstadie 5 som är belägen inom Övrigt område 1. Övrigt område 1 utgörs av en 

ekbevuxen åkerholme som har ytterligare en ihålig ek, dock med något mindre 

mulm (hålstadie 4). En skyddszon runt ekarna motsvarande 15 gånger 

stamdiametern rekommenderas, områdesavgränsningen för Övrigt område 1 

täcker detta skyddsavstånd.  

Förslag: Enligt nuvarande plan så kommer Övrigt område 1 att lämnas intakt, 

vilket bedöms vara tillräckligt för att bibehålla den potentiella livsmiljön som finns 

i det aktuella ekbeståndet. Det är även viktigt att angivna rekommendationer 

under avsnittet ”Gynnsam bevarandestatus för Läderbagge - åtgärder och 

hänsyn” beaktas för ytor utanför Natura 2000-området och föreslagna 

funktionella stråk. För att bibehålla en gynnsam potential för framtida utveckling 

av gamla lövträd, lämpliga för läderbagge, bedöms det vara av värde att samtliga 

ytor som identifierats som ”Övriga värden” bevaras genom lämplig skötsel. 

Hänsyn för områden med ”Övriga värden” är till största del inkluderat i föreslagen 

plan för Djurgården etapp 1 på ett tillfredställande vis.  
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Figur 14. Den planerade stadsbebyggelsen vid Djurgården etapp 1, samt Natura 2000-området Tinnerö 

eklandskap. På kartan åskådliggörs de bedömningar som framkommit i föreliggande analys för att gynnsam 

bevarandestatus för läderbagge även fortsättningsvis ska råda. Av kartan framgår lokaliseringsförslag för 

funktionella stråk samt i vilka zoner som hänsyn behöver tas för områdets trädmiljöer (Skyddszon 1 och 2).  

 

Slutsats 
I föreliggande utredning har naturvärden i det aktuella området i nordvästra delen av Natura 

2000-området Tinnerö eklandskap sammanställts. Det har även utförts en konsekvensanalys 

av hur planförslaget för utbyggnad av stadsdelen Djurgården etapp 1 påverkar naturvärden. I 

analysen har läderbagge använts som modellart.  

Av utförd analys framgår tydligt att det är viktigt att naturvårdsaspekter på ett tidigt 

stadium integreras i planeringen av stadsdelen. Förutom att bevara värdefulla naturmiljöer 

är det av största vikt att även funktionella landskapsstråk och skötselaspekter vävs in i den 

fysiska planeringen. Den samlade bedömningen är att om beskrivna rekommendationer följs 
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finns det goda möjligheter för att läderbaggen i Tinnerö eklandskap även i fortsättningen kan 

ha en gynnsam bevarandestatus. Föreslagna rekommendationer kommer att innebära att 

Natura 2000-områdets satellitområden får en förbättrad konnektivitet, vilket bedöms vara 

ett viktigt steg i positiv riktning för bevarandearbetet med läderbagge. Vidare bedöms 

åtgärder som gynnar läderbagge få en positiv inverkan på merparten av de naturvärden som 

är knutna till den dominerande naturtypen inom Natura 2000-området, som är trädklädd 

betesmark. 

Med utgångspunkt från den föreslagna utbyggnadsplanen för stadsdelen Djurgården 

etapp 1, har det i föreliggande dokument beskrivits och lokaliserats ett flertal 

naturvårdsaspekter där det rekommenderas ytterligare tillägg till befintlig plan. Figur 14 visar 

att dessa rekommendationer inte innebär några omvälvande förändringar av föreslagen 

plan, det handlar framförallt om utökat avstånd till: Befintliga trädmiljöer inom Natura 2000-

området (skyddszon 1) samt träd av betydelse för läderbagge inom funktionella stråk 

(skyddszon 2). Vidare finns det behov av att utöka bredden av de funktionella stråk som 

förbinder satellitområdena med huvudområdet för Natura 2000-området. För de 

funktionella stråken är det även av största vikt att utformningen av dessa sker enligt angivna 

rekommendationer i informationsrutan i föreliggande dokument. Bilaga 1 och 2 innehåller 

kartbilder som är förstorade versioner av figur 14, över de områden där det rekommenderas 

ytterligare tillägg till befintlig plan. 

De principer som använts för att utforma rekommendationer om skyddsavstånd och 

funktionella stråk samt utformning och skötsel bedöms även vara applicerbara vid fortsatt 

utbyggnad i närområdet till huvudområdet och satellitområden för Natura 2000-området 

Tinnerö eklandskap.   

Att integrera eklandskapet i ytor med mänsklig aktivitet ger ofta flera fördelar, exempelvis kan skötseln 
samordnas och nästan alltid höjs rekreationsvärdet.  
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Bilaga 1 
Bilaga 1 visar en kartbild över satellitområdena 1, 2 och 3, samt området runt Åsmestad 

gård. Kommentarer finns i kartbilden som visar förslag på åtgärder och hänsyn som bedöms 

viktiga för att bibehålla gynnsam bevarandestatus på lång sikt för läderbagge i Natura 2000-

området. Kommentarer fokuserar på företeelser där nuvarande planering kan påverka 

bevarandestatusen. Satellitområdena är markerade med siffror som överensstämmer med 

numrering som finns i övriga rapporten. 
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Bilaga 2 
Bilaga 2 visar en kartbild över satellitområdena 4 och 5 samt sträckningen av det planerade 

funktionella stråket i området vid Jonsberg. Kommentarer finns i kartbilden som visar förslag 

på åtgärder och hänsyn som bedöms viktiga för att bibehålla gynnsam bevarandestatus på 

lång sikt för läderbagge i Natura 2000-området. Kommentarer fokuserar på företeelser där 

nuvarande planering kan påverka bevarandestatusen. Satellitområdena är markerade med 

siffror som överensstämmer med numrering som finns i övriga rapporten. 

 

 

 


