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Kronanvägen - naturvärdesinventering
Bakgrund
Denna PM redovisar en naturvärdesinventering som ställts samman med
anledning av detaljplaneläggning av området för Kronanvägen.
Områdets naturvärden har i tidigare skeden översiktligt dokumenterats av
kommunekologen Örjan Spansk 2013 och 2015 och redovisats i
detaljplaneprogram för Kronanvägen (kf 2017-12-18)
Hösten 2018 har kompletterande besök gjorts av Örjan Spansk och
kommunens skogsförvaltare Johan Kristoffersson, vilket möjliggjort en
revidering och kvalitetssäkring av dokumentationen. Den samlade
bedömningen av naturvärdet har nu klassats i förhållande till den måttstock
som anges i SIS-standarden Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald
(SS 199000:2014).
Ett antal naturvärdesobjekt har identifierats. Detta är enhetliga områden som
enligt standarden har positiv betydelse för biologisk mångfald. Övriga
områden saknar förvisso inte naturvärden men värdet bedöms så lågt att det
inte kvalificerar till någon av naturvärdesklasserna.
Värdeklasserna definieras enligt följande:
Naturvärdesklass

Klass 1 – Högsta naturvärde

Klass 2 – Högt naturvärde

Klass 3 – Påtagligt naturvärde

Beskrivning

Varje enskilt område med denna
naturvärdesklass bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på nationell eller global nivå.
Varje enskilt område med denna
naturvärdesklass bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 2 motsvarar bl a ungefär
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2,
rikkärrsinventeringens klass 1–3, värdekärnor i
naturreservat samt fullgoda Natura 2000naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller
högsta naturvärde
Varje enskilt område av en viss naturtyp med
denna naturvärdesklass behöver inte vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
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mångfald på regional, nationell eller global nivå,
men det bedöms vara av särskild betydelse att
den totala arealen av dessa områden bibehålls
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.

Klass 4 – Visst naturvärde

Naturvärdesklass 3 motsvarar bl a ungefär
Skogsstyrelsens objekt med naturvärde,
våtmarksinventeringens klass 3 och 4.
Varje enskilt område av en viss naturtyp med
denna naturvärdesklass behöver inte vara av
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional, nationell eller global nivå, men det är
av betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i
de större nationella inventeringar som gjorts.
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden
som omfattas av generellt biotopskydd men som
inte uppfyller kriterier för högre
naturvärdesklass.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden
som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men
där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter
av viss positiv betydelse för biologisk mångfald,
t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat
trädbestånd men där andra värdestrukturer och
värdeelement saknas.

Resultat
Identifierade naturvärdesobjekt:
Klass 2 – Högt naturvärde
1. Äldre barrblandskog med stort lövinslag, bl a grova aspar. Olikåldrig
skog med luckor. Stående och liggande död ved, löv och gran.
Lågakontinuitet, flera vedsvampar bl a gränstickaNT(?).
Nyckelbiotopsklass.
Klass 3 - Påtagligt naturvärde
2. Variationsrik, luckig och skiktad lövrik succession med 200-åriga
tallöverståndare. Påbörjad självgallring ger klen död ved. Intressant
aspklon i sydöstra delen.
3. Sen igenväxningssuccession på f.d. odlingsmark. Variationsrik lövskog
med diken och öppna luckor. Fuktigt och örtrikt. Viss självgallring ger
död lövved.
4. Något flerskiktad skog. Rikligt med 200-åriga tallöverståndare, med
gran- och lövunderväxt. HartickaNT.
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Klass 4 – Visst naturvärde
5. Något flerskiktad granskog med äldre tallöverståndare. Visst
lövinslag.
6. Hällmarkspräglad tallskog med rikligt med tallar på över 200 år.
(Höga sociala värden)
7. Liten myr med angränsande sumpskog.
8. Ganska varierad blandskog med god åldersspridning.
9. Varierad blandskog, något flerskiktad med tallöverståndare och
succession av löv och gran under.
10. Varierad blandskog, något flerskiktad med tallöverståndare och
succession av löv och gran under.
11. Ganska varierad blandskog med viss åldersspridning. Fuktigare
partier med björk i södra delen, mer yngre tall i norra.

Grönstruktur
Området för detaljplanen är en del av befintlig grönstruktur på Kronan. Den
har också en tydlig ekologisk koppling mot omlandets natur, vilket är viktigt
för den långsiktiga funktionen. Strukturen bedöms vara någorlunda väl
fungerande idag. Befintliga och planerade bebyggelseområden, som utgör
barriärer för växternas och djurens spridning, ger dock vissa kritiska passager
där kvaliteten på strukturen innebär en viss friktion i den ekologiska
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funktionaliteten. Det är framför allt sambandet in mot den viktiga
värdekärnan på Lulsundsberget som bör beaktas. Där fungerar de träd och
träddungar som finns kvar inom Honnörsbacken och Kulturbyn fortfarande
som ”stepping stones” som medger ett utbyte av djur och växter ut mot
omlandet. Utveckling av Kulturbyn kan dock innebära ytterligare försvagning
av den delen av strukturen.
I kartbilden nedan ges en översiktlig illustration över grönstrukturen och
barriärernas utbredning. Pilar anger det huvudsakliga flödet av arter och
gener i landskapet. Av bilden framgår att Honnörsbacken-Kulturbyn är en
kritisk passage och att dess koppling österut går via området för detaljplanen
för Kronanvägen.
En slutsats är att område nr 11 i naturvärdesinventeringen har en nyckelroll i
grönstrukturen. Även om det området är relativt lågt klassat
naturvärdesmässigt är det betydelsefullt för att den ekologiska
funktionaliteten i grönstrukturen ska kunna vidmakthållas.

Örjan Spansk
Kommunekolog
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