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Sammanfattning
Inför planerad dragning av ledningsförslag Östra länken mellan Mjölkudden och Notviken har en
botanisk naturvärdesinventering utförts med syfte att kartlägga de naturvärden som förekommer
inom berört område. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för naturvärdesinventering
(SS199000:2014) av Sture Westerberg, Westerbergs naturinventeringar. En skrivbordsstudie
genomfördes över kända naturvärden, där de viktigaste källorna var Länsstyrelsens WebbGIS, Luleå
kommun, Norrbottens Flora, ArtPortalen.
Ett flertal fältbesök gjordes under våren och sommaren 2017 på land och senare inventerades även
de grunda bottnarna längs den sex km långa strandremsan. Inventeringen resulterade i att ett flertal
naturvärdsobjekt med höga, påtagliga naturvärden och vissa naturvärden avgränsades och beskrivs i
denna rapport. Inventeringen påvisade ett fåtal signal- och rödlistade arter samt en fridlyst art.
I anslutning till det sex km långa gång- och cykelvägen mellan Mjölkuddsbanken och Notviken
förekommer ett flertal olika naturtyper. Här finns ett stort antal gamla solitära tallar, >200 år, och
tallbestånd av samma ålder som ligger vid eller direkt i anslutning till den planerade dragningen Östra
länken. Området är starkt präglat av den bebyggelse som finns i nära anslutning och att ett stort
antal människor besöker den natursköna strandpromenaden. Ca 30 pirar, gamla som ny, samt
anlagda bryggor och en större båthamn följer strandlinjen. Strandängarna och strandskogen hävdas
från uppväxande lövsly vilket ger ett öppet och för ögat naturvänligt landskap. Vattenområdet längs
hela strandzonen mellan Notviken och Mjölkuddsbanken är exponerad från sydliga vindar och
isskrap. Här bidrar vindriktning, vindstyrka och olika vattenstånd att bottensedimenten, främst
sandfraktionen, regelmässigt att förflyttas och omlagras på olika sätt och här följer växterna de olika
förändringarna av bottenmaterialet.

Tallen vid Borgmästarskolan har en omkrets som är tre meter och bör uppnå en ålder av 300 år.
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1. Inledning
Dragning av gemensamt spill- och vattenledningsstråk Östra länken ET 4E-Alt1. En
naturvärdesinventering har utförts av Sture Westerberg, Westerbergs naturinventeringar, i syfte att
kartlägga naturvärdena inom det område som påverkas av grävningen. Områdets läge framgår på
karta i

Figur 1.
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Figur 1. Översiktskarta med lokaliering Östra länken ET 4E-Alt1.

2. Metod
Naturvärdesinventeringen utfördes enligt svensk standard för naturvärdesinventering
(SS199000:2014), med tillägget naturvärdesklass 4. Vid inventeringen eftersöktes särskilt arter
skyddade enligt artskyddsförordningen samt rödlistade arter.
En skrivbordsstudie över kända naturvärden inom området genomfördes i ett första steg, och
därefter fältbesök. Vid skrivbordsstudien var de viktigaste källorna Luleå kommuns naturvårdsplan,
Länsstyrelsens WebbGIS, Skogens pärlor samt ArtPortalen. Inventeringen utfördes av Sture
Westerberg, Westerbergs naturinventeringar. Granskning av rapport utfördes Johanna Vesterberg.
Den sena och kalla våren och försommaren bidrog att växtligheten och insektslivet blev försenad
men tog fart under juli, samt att sommarens höga vattenstånd bidrog till att inventeringen av
vattenväxter försköts något.
I denna fältinventering har nivån medel använts, vilket innebär att avgränsning och
naturvärdesbedömning har utförts på objekt med en yta på ca 0.1 ha eller mer, och som kan antas
vara av betydelse för biologisk mångfald. Som tillägg kan man, enligt NVI-standard, använda
möjligheten att naturvärdesklassa områden med visst naturvärde (naturvärdesklass 4) och detta
tillägg har använts vid denna inventering.
Den klassning av naturvärden som anges i standarden tillämpades enligt Tabell 1.
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Tabell 1. Skala för naturvärdesklassning (ur SS 199000:2014).

Naturvärdesklass

Betydelse för
biologisk
mångfald

Förtydligande

1. Högsta naturvärde

Störst positiv
betydelse

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på nationell eller global nivå.

2. Högt naturvärde

Stor positiv
betydelse

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.

3. Påtagligt naturvärde

Påtaglig positiv
betydelse

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk 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.

4. Visst naturvärde

Viss positiv
betydelse

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.

. 1. Högsta

2.1. Rödlistan
Rödlistade arter är arter vars population inte har en gynnsam utveckling, och som bedöms löpa risk
att utrotas. Den svenska rödlistan sammanställs av ArtDatabanken. I denna rapport anges rödlistekategorier för respektive art enligt följande:
Rödlistekategori

Förkortning

Akut hotad

CR

Starkt hotad

EN

Sårbar

VU

Nära hotad

NT

3. Lokalisering och beskrivning av landskapet
Inventeringsområdet ligger mellan Notviken och Mjölkuddsbanken i Luleå kommun. Här ligger ett
större bostadsområde Notviken och Mjölkudden med villor och flerfamiljshus. I det omgivande
landskapet finns solitära tallar, tallskogar, strandlövskogar och strandvåtmarker. Utanför ligger ett
vattenområde som tillhör Lule älvs vattensystem och som påverkas av både ett högt- och lågt
vattenstånd.
Landskapet tillhör den globala vegetationszon som benämns den mellanboreala zonen. Området
tillhör den naturgeografiska region som benämns 29b: ”Kustslätter och dalar med finsediment kring
norra Bottenviken”. Området karaktäriseras av att inlandets sammanhängande barrskogar övergår i
en uppodlad kulturbygd. Kusten är flikig och har en omfattande skärgård.
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Landskapet i kommunen domineras av två större älvdalar, Lule och Råne älvdalar. De sydvästra
delarna och norra delarna utgörs av ett mer kuperat bergigare landskap medan de mellanliggande
delarna till övervägande del utgörs av ett svagare kuperat landskap.
Kustlandskapet är starkt präglat av landhöjningen som nu är c:a sju mm per år. Delar av
strandområdet, framför allt vid de flackarare stränderna, påverkas starkt av olika vattenstånd.
Berggrunden kan studeras i de hällar som framträder på Notviksberget, strax söder om Tunaskolan.
Här anstår en rödaktig granitisk bergart. En mindre hällrygg av samma bergart finns nära gång- och
cykelvägen nere vid stranden.

Hällmarker vid Notviksberget.

Inventeringsområdet omfattar den mark som kommer att påverkas och tas i anspråk för dragningen
av ledningarna Östra länken.
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Men visst fanns det ett träd här undrar den större hackspetten NT.

Fotopunkter i anslutning till gång- och cykelväg, figur 2.
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Resultat
4.1 Beskrivning av området närmast gång- och cykelvägen

Angivna fotopunkter ses i figur 2 och i bilaga 1. Arter knutna till respektive naturtyp finns i bilaga 5.

På norra sidan av gång- och cykelvägen i anslutning till ställverket och kraftledningsgatorna är
marken röjd och öppen. Söder om vägen ansluter en tätvuxen strandlövskog. Vägbanken är
uppbyggd av jordmassor och vegetationen är starkt bunden till ruderatarter. Fotopunkt 1 och 2.

Mellan ställverket och Notvikens verkstäder finns en blandskog av gran, glasbjörk, gråal, jolster och
hybridvide med inslag av äldre tallar. Här påträffades rikligt med revlummer, fridlyst tillsammans
med vit- och ögonpyrola, skogskovall och ekbräken . Fotopunkt 3.
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Nedanför stängslet vid Notvikens verkstäder och ner mot gång- och cykelvägen är ängsfloran rik. Här
växer bl a hundäxing. Vid besöket noterades även ängsblåvinge och sotmätare bland växterna.
Innanför stängslet står ett par solitära 200 åriga tallar. Fotopunkt 4.

Nedanför de röda arbetarbostäderna finns en mindre äng där det växer smultron, prästkrage,
nordvårbrodd och sumpmåra. Härifrån och in mot Mjölkuddsbanken ansluter de flerhundraåriga
tallarna gång- och cykelvägen. Strandängarna hävdas till stora delar med sly- och gräsröjning.
Fotopunkt 5.
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Gulbrokigt slåtterfly vid strandängarna.

Öst om arbetarbostäderna finns ett slutet bestånd av tallskog med en ålder av 130-200 år där inslag
av gran och glasbjörk förekommer. I tallskogen är markfloran delvis förändrad då gräs och örter
tillsammans med ett kraftigt uppslag av rönn tagit över den naturliga blåbärvegetationen. Nere vid
stranden som tidigare röjts ses en uppväxande slyskog av gråal. Strandområdet flackar ut och en gles
björkskog breder ut sig. Här finns även utkast av trädgårdsavfall. Fotopunkt 6.
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Här övergår det slutna tallbeståndet i en luckig tallskog som ansluter gång- och cykelvägen.
Bostadshusen närmar sig allt mer strandområdet. De frodiga strandängarna som delvis hävdas
breder ut sig och närmast strandområdet är bottnarna grunda. Dungar med yngre björkar
förekommer. Fotopunkt 7.

I området närmast hamnen finns dungar av björkskog och fristående träd. Ovanför gång- och
cykelvägen står en tätare ridå av äldre tallar. Strandängen som delvis är utfylld av jordmassor hävdas.
Ängsfloran är variationsrik och utkast av trädgårdsavfall ses här och var. Fotopunkt 8.

Öster om hamnen står träden tätare, här finns en äldre tallskog som ner mot stranden övergår i en
röjd strandskog av gråal och glasbjörk. Fotopunkt 9.
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I anslutning till en bred utfyllnad ligger en strandfuktäng som delvis är avsnörd av en smal
strandlövskog. Området har tidigare röjts men börjar allt mer tas över av lövsly som glasbjörk, gråal
och hybridvide. Den äldre tallskogen fortsätter att rama in gång- och cykelvägen. Fotopunkt 10.

Notviksberget. Mellan fjärden och upp mot skolan ligger en sluten, äldre 180-200 årig tallskog i ett
område som sluttar svagt ner mot fjärden. Vid bergets högsta punkt och nere vid vägen som mest
liknar en naturstig finns hällar av granit. I markskiktet dominerar blåbär. I tallskogen finns inslag av
gran, glasbjörk och sälg och där uppslag av gran är stort. Flera stigar genomkorsar skogsområdet.
Spår av äldre bebyggelse finns i form av stengrunder, fritidsstugor som revs i slutet av 1960–talet.
Fotopunkt 11.

Området öst om Notviksberget. Här står bostadshusen betydligt närmare stranden och tomterna
ansluter gång- och cykelvägen. På båda sidor av vägen växer en äldre 200-årig tallskog på en mark
som svagt sluttar ner mot fjärden. Moränen är grusig, stenig och blockig, som även stranden visar. En
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äldre stengärsgård ansluter ett av husen vid Notviksberget. Flera stigar förekommer. Här börjar
vägen smalna av och tallarna står nära. Fotopunkt 12.

Gång- och cykelvägen smalnar av allt mer och liknar mest en naturstig. Området som sluttar svagt
ner mot fjärden är klädd med låga, utsprida enbuskar. Fotopunkt 13.

Vyer över strandområdet mot öst och väst som visar tätheten av äldre pirar och bryggor. Här ligger
gula villan, ett av de äldre bostadhusen i området. Tidigare inventeringar har påvisat fynd av
reliktbock NT. Äldre kläckhål av baggen påträffades på ett par gamla tallar. Fotopunkt 14.
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På vissa platser smalnar gång- och cykelvägen av och smyger sig fram bland de gamla tallarna.
Fotopunkt 14.

Strandområdet flackar ut och blir bredare, här växer låga enbuskar på den grusiga och steniga
moränen. Strandvegetationen utgörs av starr- och örtvegetation. Efter röjning har lövet åter börjat
växa upp. Fotopunkt 15.

Nedanför det nya radhusområdet ses en äldre tallskog. Den högre upp liggande markvegetationen
och strandängsfloran är röjd och slagen. En gles vegetation av olika örter växer på den grusiga
stranden. Flera pirar förekommer, de flesta gamla. Här finns även utkast av trädgårdsavfall.
Fotopunkt 16.
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Strax öst om radhusområdet finns ett mindre bestånd av äldre tallskog. Markvegetationen som
hävdas består av olika gräs- och örter. Strandområdet som flackar ut är sandig/grusig och bevuxen
med starr- och gräsvegetation. Fotopunkt 17.

På båda sidor om gång- och cykelvägen växer en äldre öppen tallskog. Här finns en artrik
torrängsflora med arter som ormrot, fårsvingel och timotej. Hela området slås med gräsklippare och
gräsröjare. Spår av äldre bebyggelse ses i form av stenfundament. På en av tallarna noterdes fem
fruktkroppar av tallticka NT. Utkast av trädgårdsavfall förekommer. Fotopunkt 18.
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I området som ligger närmast Mjölkuddsbanken övergår den äldre tallskogen i en betydligt yngre
blandskog med stort inslag av glasbjörk. Markskiktet är frodigt med gräs- och örtvegetation och där
rönnuppslaget är kraftigt. Utkast av trädgårdsavfall förekommer på flera plastser. Fotopunkt 19 och
20.

Figur 3. Fotopunkter över strandområdet.
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4.2 Beskrivning av strandområdet
Angivna fotopunkter ses i figur 3 och i bilaga 2. Arter knutna till respektive naturtyp finns i bilaga 5.

Dike som avgränsar inventeringsområdet sydväst om Notvikens verkstäder. Här finns en frodig
strandlövskog rik på död ved. Bland lövträden dominerar gråal och hybridvidet grönvide x svartvide
med inslag av jolster och glasbjörk. Vegetationen visar upp en rik blandning av olika sumpskogsarter.
I bottenskiktet ses spärrvitmossa, blek skedmossa och där älggräs, åkerfräken och brunrör intar det
högre markskiktet. I fuktgropar ses rostiga utfällningar av järnsulfid och där trivs missne. Fotopunkt
21 och 22.

Luddig skägglav, en sällsynt art med få noteringar i Norrbotten. Strandlövskog vid Notvikens
verkstäder.
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Utanför strandlövskogen ses en smal strandzon med en vegetation av starr och örter. Här och var
ingår små strandsumpkärr fd strandängar som omges av en gles strandlövskog. I sumpkärren
dominerar norrlandstarr, flaskstarr, kabbeleka och brunrör och i bottenskiktet guldskedmossa.
Fotopunkt 23.

Närmare Notvikens verkstäder finns en bred vass-strandäng som påverkas av de olika vattenstånden.
Förutom vass ses även flaskstarr och kärrbräsma, (högra bilden). Innanför strandängen tar
strandlövskogen vid, tidigare röjd men som nu åter börjar bli intressant då träden allt mer dör och
övergår i en svårgenomtränglig lövsumpskog med blöta rostgropar. Fotopunkt 24.

Bladvass med ”djävulsbettet”
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Parallellt med den röjda strandlövskogen och fram till Notvikens verkstäder fortsätter den smala
strandzonen. Strandängens flackhet gör att den lätt översvämmas vid högvatten. Innanför albården
finns små starrsumpkärr. Fotopunkt 25.

Nedanför de röda arbetarbostäderna vid Notvikens verkstäder öppnar sig strandängen.
Strandmaterialet övergår från ett lerigt/sandigt till att bli allt grusigare/stenigt med spridda större
block. Vegetationen domineraras av norrlandstarr, madrör och kråkklöver och där guldskedmossan
visar sig vara dominant i bottenskiktet tillsammans spärrkrokmossa och knoppvitmossa, sällsynt ses
även späd skorpionmossa. Högre upp på strandängen har lövslyet röjts undan. Fotopunkt 26.

Guldskedmossa

Spärrkrokmossa
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Nedanför tallskogen närmast Notvikens verkstäder ses en öppen smal strandzon, bitvis med
uppväxande röjd strandlövskog med gråal och glasbjörk. Utanför är stranden och bottnarna sandiga,
grusiga med spridda större block, en strand som forsätter fram till den stora båthamnen. Fotopunkt
27.

Vid strandområdet väst om båthamnen finns flera äldre pirar. Här finns en öppen fuktstrandäng med
norrlandsstarr, kråkklöver och kabbeleka och där bottenskiktet domineras av guldskedmossa. Högre
upp har stranden fyllts ut med jord och trädgårdsutkast, därför kan en mångfald av trädgårdens arter
som lupin, gul svärdslilja och gårdsskräppa kan här studeras. Fotopunkt 28.
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I anslutning till en bred pir finns en delvis förbuskad strandäng med lappvide och hybridvide. En
mindre del av strandängen har tidigare slyröjts. Fotopunkt 29.

Stenig strandäng nedanför Notviksberget. Strandkanten som är påverkad av vågskvalp och issjuvning
är smal, stening och grusig samt småblockig. En gles vegetation med låga viden ingår tillsammans
med hundstarr, norrlandsstarr, nordknappsäv, vattenmåra, madrör och pors. Fotopunkt 30.

Nedanför Notviksberget finns en smal strandzon där pirar, bryggor och anlagda badstränder
förekommer. Fotopunkt 31.
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Öst om Notviksberget sluttar stranden svagt ner mot vattnet. Stranden är grusig och småblockig. Här
finns flera äldre stenpirar. Vegetationen är sparsam men blir allt artrikare då stranden breder ut sig.
En art strättan uppvisar en rik blomning och där flera insektsarter letar föda, på bild den gröna
blombocken. Fotopunkt 32.

Strandområdet nedanför det nya radhusområdet består av en slyröjd strandskog med
starr/gräsvegetation. För ögat en öppen och naturskön miljö. Fotopunkt 33.
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Strandängarna flackar ut och blir bredare och utgörs av en mosaik av strandkärr och fuktstrandängar.
Delar av den övre torrare strandängen har slagna gräsytor och slyet har röjts. Utkast av
trädgårdsavfall förekommer. Spår efter äldre husgrunder finns. Floran är artrik där brunrör,
kråkklöver och älggräs dominerar bland arterna. Här finns även en rik förekomst av trindstarr och
den giftiga sprängörten är en allmän art längs hela strandområdet. På en gammal låga av gråal sågs
flera fruktkroppar denna vackra ticka, cinoberticka. Fotopunkt 34.
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Området närmast Mjölkuddsbanken består av en bred strandäng som mot väst övergår i en betydligt
smalare strandäng. Innanför tar en yngre, sluten albård vid. Strandängen domineras av norrlandstarr
och kråkklöver och där guldskedmossan är heltäckande i bottenskiktet. Längre in torkar strandängen
upp och där bildar björnmossan mjuka mattor och där tuvor med tuvull och fläckar av fransvitmossa.
Bottnarna utanför strandängen är grunda med ler- och sandbotten. Hela strandområdet påverkas av
högt och lågt vattenstånd. Fotopunkt 35 och 36.
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Figur 4. Fotopunkter över vattenstranden.

4.3 Beskrivning av vattenstranden

Angivna fotopunkter ses i figur 4 och i bilaga 3. Arter knutna till respektive naturtyp finns i bilaga 5.

Vattenområdet i inre delen av Notviken har ett lerigt till sandigt bottensubstrat som lätt grumlar upp.
En gles vattenflora förekommer med arter som ålnate, kotteslinga, styvt braxengräs och borstnate.
Fotopunkt 37.
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Vattenområdet nedanför Notvikens verkstäder. Här varierar substratet mellan hård- till mjukbotten
med lerig/sandig sammansättning, som lätt grumlar upp. Här förekommer täta vegetationsmattor av
strandranunkel och nålsäv som lätt eroderas och bryts ner av vågor. Rikligt med järnskrot av olika
format har här dumpats från Notvikens verkstäder. Floran varierar men är oftast glest utspridd med
ålnate, gräsnate, trådnate och borstnate tillsammans med vekt- och styvt braxengräs och sylört.
Sällsynt noterades ett fåtal exemplar av nordslamkrypaNT samt storsärv och vit sköldmöja. Fotopunkt
38.
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Vattenområdet öst och stora båthamnen. Ute på de uppstickand strandstenarna sitter en silvertärna
med sin årsunge. Här finns grunda bottnar där substratet är lerigt sandblandat och grumlar lätt.
Frodiga vegetationsytor med strandranunkel som vid lågt vattenstånd har möjlighet att bilda frukt.
Ålnate, spädnate förekommer spridd i området tillsammans med styvt braxengräs, klo- och höstlånge
samt kransalger. Fotopunkt 39.

Vattenområdet nedanför Notviksberget. Här är stranden och strandnäraområdet småblockig med
ler/sandblandat bottensubstrat. Vegetationen är gles och endast ett fåtal arter noterades. Fotopunkt
40.
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Vattenområdet öst om Notviksberget. Här finns en mindre vass-strand. Strandområdet är grunt och
substratet är ler/sandblandat. Vegetationen är fläckvist rikare av olika natearter. En intressant
företeelse är de små lergejsrarna som pumpar upp ett grått finsiltigt material. Här växer, ålnate,
borstnate och gräsnate tillsammans med styvt braxengräs, höstlånke och kransalgen nordslinke.
Gömd bland natearterna noterades hårmöja, nordslamkrypaVU och småsärv, som är en sällsynt art i
Norrbotten. Fotopunkt 41.

Vattenområdet vid Mjölkuddsbanken. Här är bottensumpstratet genomgående lerigt med ett sandigt
inslag, mjukbottnar där uppgrumlingen är kraftig. Vegetationen är bitvis rik med natearter som
ålnate, borstnate och spädnate. Här finns även vekt- och styvt braxengräs samt nålsäv. Fotopunkt 42.

5. Naturvärdesklassning av beskrivna objekt
I detta kapitel beskrivs de naturvärdesobjekt som vid naturvärdesinventeringen bedöms ha ett högre
naturvärde. Naturvärdesobjekten redovisas i karta se figur 5 och bilaga 4..

26

Figur 5. Naturvärdesklassning

5.1. Tallskog i anslutning till gång- och cykelvägen
HÖGT NATURVÄRDE 2
Beskrivning: I anslutning till gång- och cykelvägen finns en överåldrig 180-250 årig tallskog som är
helt unik och håller en hög skyddsklass. Att den gamla tallskogen finns kvar och överlevt så länge kan
kännas märkligt då den ligger så nära stadskärnan och inom bostadsområdena. På flera platser inom
Luleå stad finns de gamla träden och tallskogarna kvar, av dessa är bl a ute på Gültsaudden, vid
Östermalm, Floras kulle och ute på Kallaxheden. De flesta av de gamla träden ser friska ut och men
avsaknaden av torrakor och liggande död ved är stort vilket kan ses som normalt då vi befinner oss
inom ett statsplanerat område.
Ett fåtal torrakor noterades dock, där bl a hästmyror har bearbetat veden. Men dessa träd står sällan
kvar en längre tid utan sågas ner och plockas bort. Två träd med kläckhål av reliktbock NT noterades
samt träd med andra arter av långhorningar. En art talltickan NT har tidigare noterats i området vid
Slipvägen och Nyckelgränd och i samband med inventeringen vid Ankarsvägen, men jag förmodar att
arten finns på flera träd. Då döende träd plockas bort så saknas även vedsvampar knutna till dessa.
Det bör dock nämnas att den gamla tallskogen bedöms ha ett rekreativt värde för friluftslivet.
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Faktaruta reliktbock
Larvutvecklingen sker inne i den tjocka skorpbarken på gamla, levande, solexponerade tallar. Ofta
utnyttjas träd som under längre tid stått fritt och öppet, t.ex. i odlingslandskap, längs stränder och
uppe på åsar. Angreppen återfinns på solsidan av stammen från marknivå upp till 3-4 meters höjd.
Larverna gnager slingrande gångar som är fyllda med ett rödbrunt gnagmjöl. Kläckhålen är 3–4 mm
breda och ovala. Angreppen blir ofta täta i lämplig bark, och kan fortgå under decennier. Kådinlagring
i larvgångarna ger barken en mycket speciell, gyllengul färg som gör att man ofta känner igen
angripna träd på avstånd. Larvutvecklingen verkar ta två år i anspråk. Kläckningen sker vanligtvis i
midsommartid. Fullbildade individer är mest aktiva i skymningen, men kan också påträffas
springande dagtid på angripna träd. De kan alstra ett hörbart smattrande ljud genom att sätta sig
under en lös barkflaga och snabbt slå ryggen mot den.
Bedömning: Den sex km långa gång- och cykelvägen mellan Notviken och Mjölkuddsbanken samt
strandområdet är ett populärt område för boende och besökande som går, cyklar, motionerar och
badar här. Den vackra och gamla tallskogen som ramar landskapet är ett viktigt inslag i en stadsnära
miljö. Ur biologisk synpunkt visar flera träd upp ett intressant insektsliv med arter som kräver att
gamla träd får finnas kvar.

5.2. Strandlövskog vid Notvikens verkstäder
PÅTAGLIGT NATURVÄRDE 3
Beskrivning: I inre delen av Notviken innanför stranden tar en primär landhöjningskog vid, en
intressant lövskog med gråal och viden som hybridvide och jolster samt låga buskar av lappvide. Här
finns även stora mängder död ved. Ett området som mer eller mindre är orört. Ett dike har grävts
genom området som hydrologiskt inte påverkar området nämnvärt. Den östra delen av
strandlövskogen har påverkats genom röjning, men som på sikt kommer att vara av samma klass.
Redan nu är det svårt att ta sig fram genom den täta skogen.
Bedömning: Primär landhöjningskog där sumpgropar och kärrhål förekommer. Här finns rikligt med
äldre träd och död ved stående som liggande vilket skapar en stor mångfald biotoper som är viktiga
för svampar, insekter och för födosökande hackspettar.

5.3 Strandängar mellan Notviken och Mjölkuddsbanken
PÅTAGLIGT NATURVÄRDE 3
Beskrivning: Stranden mellan Notviken och Mjölkuddsbanken utgörs av vegetationsstrand som bitvis
är av starrfuktäng och delvis av en smal moränstrandäng. Utanför är bottnarna långgrunda och hela
strandsuccesionen är påverkad av högt- och lågt vattenstånd. En frodig våtmarksvegetation på
starrängarna avlöser en glesare vegetation på den moränartade stranden. Här finns allt från orörda
naturstränder till anlagda pirar, bryggor och badstränder och där delar av strandängarna hålls öppna
genom röjning av sly och med gräsklippning. Strandområdet är åtkomligt och är för ögat ett
naturskönt landskap, öppet för alla besökare. Delar av strandängarna hyser ett rikt fågelliv. Botaniskt
så utgör de en vegetationstyp som är vanlig på stränder i Norrbotten.
Bedömning: Strandängar som ansluter pirar och bryggor är påverkat av ingrepp och som till viss del
förändrar den naturliga bilden av en orörd strandlinje. Ett påtagligt naturvärde är knutet till den
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orörda och öppna strandängarna, till videstrandängar och moränstrandängarna. Här finns
fortfarande den naturliga vegetationstypen kvar där djur och insektslivet kan trivas.
5.4 Vattenområdet mellan Notviken och Mjölkuddsbanken
ETT VISST NATURVÄRDE 4
Beskrivning: Vattenstrandens sediment bör vara sandiga och inte ha för stor andel inblandning av
finare leriga material för att växterna skall trivas. Strandsubstratet i det aktuella området är
genomgående ler/sandblandat vilket ger en uppgrumling vid kraftig påverkan som tramp och hård
blåst. En av de rödlistade arterna nordslamkrypaVU påträffades sällsynt på ett par lokaler. Här finns
småsärv inbäddad i den täta mattan med strandranunkel. Att enbart markera ut de strandområden
där rödlistade och sällsynta arter förekommer ger inte en helhetsbild över hela inventeringsområdet.
Av denna anledning markeras hela strandområdet ut mellan Mjölkuddsbanken och Notviken med ett
visst naturvärde.
Bedömning: Vattenstranden längs hela strandzonen mellan Notviken och Mjölkuddsbanken är
exponerad från sydliga vindar och isskrap. Grundområdet utanför strandängarna består av sandiga
lersediment som varierar mellan mjuk- och hårdbottnar. Här bidrar vindriktning, vindstyrka och olika
vattenstånd att bottensedimenten, främst sandfraktionen, regelmässigt att förflyttas och omlagras
på olika sätt och här följer växterna de olika förändringarna av bottenmaterialet. Vattenvegetationen
är glest utspridd, oftast med ett fåtal arter av olika natearter, här finns båda braxengräsen, mattor
med nålsäv där andra småarter trivs och kan finnas kvar tills de eroderas bort. Vid lågt vattenstånd är
strandområdet en bra miljö för födosökande fåglar och ute på de större stenarna häckar bl a
silvertärna och fiskmås.

6. Slutsatser
Inventeringen längs med ledningsförslag Östra länken A1 visar att skogens ålder, struktur och
trädkontinuitet varierar. Träd och den skog som finns här har påverkats av olika skogsbruksåtgärder
vilket fått till följd att död stående ved och liggande död ved saknas i stort. Ett fåtal döda träd samt
ett fåtal lågor påträffades.
Högt naturvärde är knutet till de gamla solitära tallarna och till de områden där tallskogen bildar
större bestånd. Några av träden bär spår av olika insekter och där även den större hackspetten letat
efter larver. Gamla kläckhål efter reliktbock har noterats. För att de stadsnära skogarna ska kunna
vara rekreativa måste de sociala värdena stärkas och det måste satsas mer på kvalitet. Skötsel av
stadsnära skogar och nedtagning av träd är åtgärder som bidrar till konflikter.
Här finns ett stort rekreativt bevarandevärde då strandområdet är välbesökt längs med de
naturstigar som här finns.
Påtagliga naturvärden finns i de lövrika strandskogarna som dels uppträder i inre delen av Notviken
och dels vid Mjölkuddsbanken. Trädsammansättning med rik tillgång av död ved skapar förutsättning
för vedlevande arter och för insektssökande fåglar.
Ett visst naturvärde har lagts över stora delar av strandområdet mellan Mjölkuddsbanken och inre
delen av Notviken. De utgör ett mycket fint exempel på landhöjningsstrand med pågående
primärsuccession vilket medför att en rad olika livsmiljöer finns samlade nära varandra. Delar av
området är till vissa delar orört men även påverkad av sly- och gräsröjning i anslutning till pirar,
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anlagda badplatser och båthamnar som besöks av badgäster och andra besökande. Andra delar är
bebyggda och marken mellan bebyggelse och vattenlinje mer eller mindre iordningställd för att
tillfredsställa de boende med sjöutsikt, bryggor och liknande.
Området omfattar även grundområdet utanför själva stranden. Området är som helhet viktigt för
både vilt, fågel och barnkamrar för uppväxande fiskar. Även för spridning av växter, svampar och
insekter är det av vikt att området är sammanhängande och att det inte skapas alltför kraftiga
spridningsbarriärer i vissa strandavsnitt.

7. Förekomst av skyddade, rödlistade och fridlysta arter
Reliktbock NT, är en stor raritet och rödlistad art som påträffats på ett par äldre träd inom
inventeringsområdet. Se faktaruta om arten sid 27.
Tallticka, tidigare påträffat inom ett område och i samband med inventeringen noterades arten vid
ett område. Arten är missgynnad i den brukade skogen då arten kräver gamla stående och levande
träd.
Revlummer, samtliga lummerarer är fridlysta. Arten påträffades i den blandskog som finns mellan
Notvikens verkstäder och ställverket.
NordslamkrypaNT uppträder sällsynt med ett fåtal exemplar i vattenområdet nedanför Notvikens
verkstäder.
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Westerbergs Naturinventeringar
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Westerbergs Naturinventeringar
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Westerbergs Naturinventeringar
Bilaga 3.

Westerbergs Naturinventeringar
Bilaga 4.

Bilaga 5.
Groblad, allmän
Grässtjärnblomma, allmän
Gulvial, allmän
Hundkex, rika bestånd
Kråkvicker, allmän
Liten blåklocka, allmän
Lomme, enstaka förekomster
Majsmörblomma, allmän
Majveronika, enstaka förekomster
Maskrosor, allmän till riklig
Midsommarblomster, allmän
Mjölke, allmän till riklig
Nordvårbrodd, sällsynt i torrängar
Ormrot, mindre allmän
Prästkrage, mindre allmän
Renfana, allmän
Revsmörblomma, allmän
Rödblära, allmän
Rödklöver, allmän till riklig
Rödven, allmän
Rödsvingel, allmän
Röllika, allmän
Sandtrav, allmän
Sebirisk bjönloka, enstaka förekomster
Smultron, mindre allmän
Skogsstjärnblomma, mindre allmän
Svinmålla, allmän
Smörblomma, allmän
Sommargyllen, allmän till riklig
Stor trampört, mindre allmän
Stormåra, allmän
Styvmorsviol, mindre allmän
Sumpmåra, mindre allmän
Tuvtåtel, allmän
Vanlig höstfibbla, allmän
Vitgröe, allmän
Vitklöver, allmän
Åkerbär, allmän
Åkerfräken, allmän
Åkerviol, mindre allmän
Älggräs, allmän till riklig
Ängsdaggkåpa, mindre allmän
Ängsfryle, mindre allmän
Ängsgröe, allmän
Ängskavle, allmän
Ängskovall, mindre allmän
Ängssyra, allmän

Artlista Notviken Mjölkuddsbanken
Arter i ängstallskog
Altaigran, enstaka
Blåbär, vegetationsbildande
Brunrör, allmän i fuktig skog
Ekbräken, mindre allmän
Ekorrbär, finns i rika bestånd
En, enstaka förekomster
Glasbjörk, beståndsbildande och solitära
Gran, beståndsbildande, rika uppslag
Gråal, allmän i fuktig skog
Gullris, allmän
Hägg, uppslag i uppväxande strandskog
Hönsbär, allmän ner mot stranden
Jolster, mindre allmän i fuktig skog
Lingon, allmän
Linnea, allmän
Ljung, mindre allmän i sluten skog
Odon, fåtalig
Ormrot, fläckvis allmän
Nordkråkbär, allmän i sluten tallskog
Revlummer, mindre allmän
Rönn, rika uppslag i tallskog
Skogsfräken, allmän
Skogskovall, allmän
Skogsstjärna, allmän
Skogsstjärnblomma, fåtal exemplar
Slidstarr, enstaka exemplar i tallskog
Spärrvitmossa, mindre allmän i fuktig skog
Sälg, solitära och uppslag i strandlövskog
Tall, solitära, beståndsbildande
Tibast, sällsynt
Timotej, fläckvis allmän
Vitpyrola, mindre allmän i fuktig skog
Vårfryle, allmän
Väggmossa, mindre allmän
Åkerbär, mindre allmän
Åkerfräken, mindre allmän
Ögonpyrola, sällsynt
Arter vid frodiga vägrenar, ängar
Backskärvfrö, allmän
Bergsyra, allmän
Brunrör, allmän
Brunven, enstaka
Ekorrbär, allmän
Femfingerört, enstaka
Fårsvingel, allmän
Glasbjörk, spridd i hela området

Arter i strandlövskog
Brunrör, allmän till riklig
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Ekorrbär, allmän
Flädervänderot, mindre allmän
Glasbjörk, allmän till riklig
Gran, mindre allmän
Gråal, beståndsbildande
Hägg, rika uppslag
Hönsbär, allmän
Jolster, allmän
Kabbeleka, allmän
Kärrvial, mindre allmän
Kärrviol, allmän
Lappvide, mindre allmän
Missne, mindre allmän
Nordbräken, mindre allmän
Röda vinbär, rika uppslag
Svartvide x Grönvide, beståndsbildande
Sjöfräken, allmän
Skogsstjärnblomma, sällsynt
Topplösa, allmän
Tuvtåtel, allmän
Vattenmåra, allmän
Åkerbär, allmän
Åkerfräken, allmän
Älggräs, allmän

Madrör, beståndsbildande
Nordspira, allmän
Norrlandsstarr, beståndsbildande
Pors, allmän
Odon, mindre allmän
Sjöfräken, allmän
Slåtterblomma, allmän
Smalfräken, sällsynt nedom Notvikens
verkstäder
Sprängört, mindre allmän
Svartvide x Grönvide, uppslag, sly
Strandfräne, mindre allmän
Strandranunkel, mindre allmän
Strandvänderot, allmän
Strängstarr, mindre allmän till allmän
Strätta, allmän till rika bestånd
Topplösa, allmän
Tuvad hundstarr, allmän
Trådtåg, allmän
Tuvstarr, sällsynt
Vass, mindre allmän till lokalt rik
Vattenklöver, allmän
Vattenmåra, allmän
Åkerbär, allmän
Åkermynta, sällsynt på störd strandäng
Älggräs, allmän till riklig
Ängsull, allmän

Arter på starrfuktängar, strandängar
Blekvide, sällsynt
Blåsstarr, sällsynt
Blåtåtel, allmän
Bredkavledun, allmän lokalt
Brunrör, allmän till rika bestånd
Dybläddra, sällsynt
Flaskstarr, beståndsbildande
Flädervänderot, allmän
Frossört, sällsynt
Gråal, uppslag, sly
Hundstarr, mindre allmän
Hönsbär, allmän
Ljung, mindre allmän
Kabbeleka, allmän till riklig
Kärrsälting, sällsynt
Nordknappsäv, allmän
Krypven, allmän
Krypvide sällsynt
Kråkklöver, allmän till riklig
Kärrbräsma, mindre allmän
Kärrdunört, mindre allmän
Kärrsilja, mindre allmän
Kärrsälting, mindre allmän
Kärrvial, allmän
Kärrviol, allmän
Lappvide, mindre allmän

Arter på moränstrandängar
Blåtåtel, mindre allmän
Brunrör, mindre allmän
Fårsvingel, mindre allmän
Gråal, mindre allmän
Hundstarr, mindre allmän
Kruståtel, mindre allmän
Lappvide, mindre allmän
Mjölkört, mindre allmän
Nordmyskgräs, mindre allmän
Nordspira, mindre allmän
Norrlandstarr, mindre allmän
Norrlandstarr, mindre allmän
Pors, mindre allmän
Tuvtåtel, mindre allmän
Åkerbär, mindre allmän
Arter utkast från trädgårdar, ruderatmark
Bergdunört, mindre allmän
Björnloka, mindre allmän
Blågull, mindre allmän
Blåklint, mindre allmän
Gatkamomill, allmän
Groblad, allmän
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Gulsporre, mindre allmän
Gulvial, allmän
Gurkört, mindre allmän
Gårdsskräppa, allmän
Hampdån, mindre allmän
Hundvide, mindre allmän
Häckkaragan, mindre allmän
Hästhov, allmän
Höskallra, mindre allmän
Jordreva, allmän
Jättebalsamin, mindre allmän
Kirskål, allmän
Kummin, mindre allmän
Liljekonvalj, här och var i rika bestånd
Lupin, mindre allmän
Parksallad, mindre allmän
Parkstånds, mindre allmän
Praktlysing, mindre allmän
Rörflen, mindre allmän
Sibirisk björnloka, mindre allmän
Skogslönn, mindre allmän
Skogstry, mindre allmän
Spikklubbor, mindre allmän
Stor vårstjärna, mindre allmän
Strutbräken, mindre allmän
Svensk häggmispel, mindre allmän
Svinmålla, allmän
Svärdslilja, mindre allmän
Syren, mindre allmän
Tokar, mindre allmän
Toppdån, mindre allmän
Toppklocka, mindre allmän
Trädgårdsstormhatt, mindre allmän
Trädgårdsvinbär, mindre allmän
Uppländsk vallört, mindre allmän

Vanlig balsampoppel, mindre allmän
Vanlig gåsört, mindre allmän
Videkornell, mindre allmän
Vippslide, mindre allmän
Vitsippa, mindre allmän
Vresros, mindre allmän
Vägtåg, allmän
Åkerförgätmigej, mindre allmän
Ängsnäva, mindre allmän
Arter i vattenstranden
Borstnate, allmän
Gräsnate,allmän
Hornsärv, sällsynt
Hårmöja, sällsynt
Hötlånke, allmän
Klolånke, sällsynt
Kotteslinga, mindre allmän
Kransalger sp, sällsynt
Nålsäv, allmän
Nordslamkrypa, sällsynt
Småsärv, sällsynt
Spädnate, allmän
Storsärv, sällsynt
Strandranunkel, bildar täta mattor
Styvt braxengräs, allmän
Trådnate, allmän
Vekt braxengräs, allmän
Vit sköldmöja, sällsynt
Ålnate, allmän
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