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Sammanfattning  
Norrköpings kommun arbetar med ett program för Saltängen, ett område som ligger på norra 
sidan av Motala ström strax nordost om Norrköpings centrum. Syftet med programmet anges 
vara ”att undersöka möjligheterna för omvandling av området från nuvarande hamn- och 

industriverksamhet till ett attraktivt område med en stadsmässig karaktär och en blandning av 

bostäder och verksamheter...” Syftet med den aktuella naturvärdesinventeringen är att ge 
kunskap om naturens beskaffenhet i området och vilka naturvärden som finns. Rapporten 
skall tjäna som underlag i kommunens fortsatta programarbete för Saltängen. 
  
Studien inleddes med en enklare litteratursökning och research på internet. Kontakt togs med 
ArtDatabanken vid SLU, Norrköping kommuns kommunekologer och Länsstyrelsen i 
Östergötlands län. Kontakt togs vidare med företrädare för Fågelföreningen i Norrköping 
(FiNk) och Naturskyddsföreningen i Norrköping. Två fältbesök genomfördes i området i 
slutet av oktober 2011.  
 
Vid fältbesöken hölls uppsikt efter arter upptagna på Naturvårdsverkets lista över rödlistade 
arter, arter som finns med i EUs så kallade habitatdirektivs listor och signalarter nyttjade vid 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Tidpunkten för inventeringen är dock långt ifrån 
optimal då de flesta kärlväxter vissnat och flyttfåglar lämnat området. Detta innebär i klartext 
att många arter kan ha missats.  
 
Område består av en heterogen blandning av olika människoskapade miljöer. Här 
förekommer bland annat bestånd med triviallövskog, parkliknande områden, gräsplaner, 
industrifastigheter, vägar och upplag för timmer. I områdets norra del ligger Johannisborgs fd 
slottsområde med tillhörande vallgrav. Biotopvariationen innebär att området har en ganska 
artrik kärlväxtflora och att det även förekommer en mängd fågelarter. Bland häckande 
rariteter i eller strax utanför området bör pungmes och svart rödstjärt framhållas. Den 
skrattmåskoloni som tidigare fanns i Johannisborgs vallgrav är dock borta sedan flera år.  
 
Sedan tidigare har Johannisborgs vallgrav uppmärksammats ha ett högt naturvärde vilket även 
verifieras i denna studie. Studien visar att det även finns andra områden med ett betydande 
naturvärde, inte minst bör den dubbla lindallé som finns utmed vägen Norra Promenaden 
nämnas. Flera andra områden bör också uppmärksammas vid en eventuell exploatering av 
området. Alla dessa delområden bedöms i o f sig inte ha ett mycket högt naturvärde idag, men 
om man tar hänsyn till dem vid planering finns stora vinster för den biologiska mångfalden att 
göra.  
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1 Inledning 
Föreliggande rapport är framtagen av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult. Den 
bygger dels på ett par fältbesök som genomfördes den andra halvan av oktober 2011 och dels 
på uppgifter från myndigheter och ideella naturvårdare samt uppgifter från Internet.   

1.1 Bakgrund 
Norrköpings kommun arbetar med ett program för Saltängen. Syftet med programmet anges 
vara ”att undersöka möjligheterna för omvandling av området från nuvarande hamn- och 

industriverksamhet till ett attraktivt område med en stadsmässig karaktär och en blandning av 

bostäder och verksamheter. Det nya området skall stärka Norrköpings östra innerstad och 

erbjuda boende, arbetande och besökare en stadsmiljö med utbud och kvaliteter som väl kan 

mäta sig i ett regionalt och nationellt perspektiv.”.   

1.2 Läge  
Det aktuella utredningsområdet ligger relativt centralt inom Norrköpings stad, se karta 1 
nedan.  
 

 

 

Karta 1. Utredningsområdet, markerat med rött, ligger nordost om Norrköpings centrum.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med inventeringen är att ge kunskap om naturens beskaffenhet i området och vilka 
naturvärden som finns. Rapporten skall tjäna som underlag i kommunens programarbete för 
Saltängen. Det område som Norrköpings kommun uppdragit Amalina Natur och Miljökonsult 
att undersöka framgår av kartan 2 nedan.    
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Karta 2. Utredningsområdet i rött ligger omedelbart norr om Motala ström, strax nordost om 

Norrköpings centrum.   

 

2  Metodik 
Studien inleddes med en enklare litteratursökning och research på internet. Detta för att hitta 
eventuellt underlagsmaterial om områdets naturvärden. Internetsökningen efter rapporterade 
arter gjordes på Artportalen. Kontakt togs med ArtDatabanken vid SLU, Norrköping 
kommuns båda kommunekologer och Länsstyrelsen i Östergötlands län för att få tillgång till 
eventuella uppgifter från dem. Detaljkunskap om ett områdes natur finns ofta hos 
naturintresserade privatpersoner. Av denna anledning togs kontakt med företrädare för 
Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) och Naturskyddsföreningen i Norrköping.  
 
Därefter vidtog en fältinventering av det aktuella utredningsområdet. Besök genomfördes den 
25:e och 26:e oktober. Vädret var soligt och temperaturen höll sig kring 10 grader varmt. 
Vinden var svag till måttlig. Ett par av de ingående tomterna bl a med trädgårdsmark 
bedömdes inte möjliga att besöka vid fältinventeringen då de är privata. De ej inventerade 
fastigheterna framgår av karta 3 nedan.   
 



 

Amalina Natur och Miljökonsult  
Åldersbäck Tallebo, 593 93 Västervik, www.amalina.se 

7 

 
 
Karta 3. Några av de ingående fastigheterna var ej möjliga att inventera då de var 

privata/inhängande.   

 
Inventeringens syfte var följande: 

 
• att inhämta tillräcklig information för att kunna beskriva området  
• att identifiera ur naturvårdssynpunkt speciellt intressanta delar  

 
Vid inventering hölls uppsikt efter arter upptagna på Naturvårdsverkets lista över rödlistade 
arter (Gärdenfors 2010) och arter som finns med i EUs så kallade habitatdirektivs listor 
(Rådets direktiv 92/43/EEG) (t ex Cederberg & Löfroth 2000), liksom signalarter nyttjade vid 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000). Tidpunkten för inventeringen, i 
slutet av oktober, är dock långt ifrån optimal då de flesta kärlväxter vissnat och flyttfåglar 
lämnat området. Detta innebär i klartext att många arter kan ha missats. För att bättre beskriva 
områdets fågelfauna rekommenderas en översiktlig fågelinventering i maj/juni och om mer 
detaljer kring områdets kärlväxtflora önskad bör kärlväxterna studeras i juli/augusti.  
 

3 Allmän beskrivning av området 
Området utgörs av en heterogen blandning av olika människoskapade miljöer.  
 
3.1 Vägar och parkeringsplatser 
En stor del av utredningsområdet består av asfaltsytor i form av vägar, cykelvägar och 
parkeringsplatser. En del vägkanter har generellt förutsättningar för att hysa lite ovanligare 
kärlväxter.  
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3.2 Parker och trädgårdsmarker 
Vissa av de ingående tomterna har planteringar och gräsmattor så att de närmast är att betrakta 
som parker eller trädgårdsmarker. Här finns planteringar av olika lövträd, t ex lönn och 
hästkastanj, se t ex fotot nedan, liksom blomsterrabatter och buskage. Miljöerna torde ha 
betydelse för många av områdets arter, inte minst för insekter.  
 

 
 
Foto 1. Parkliknande miljöer med planterade träd och gräsmattor finns på flera platser inom 

utredningsområdet.  

 
3.3 Större industribyggnader etc 
Ett flertal stora industribyggnader täcker en inte obetydlig del av utredningsområdet. På norra 
sidan av Norra Promenaden ligger Postens Norrköpingsterminal och olika byggnader för 
underhåll av lok och vagnar. Söder om Norra Promenaden finns betydligt fler sådana  
industrifastigheter. Detta är miljöer som normalt inte är av någon större betydelse för floran 
eller faunan. Ett undantag kan i vissa fall vara byggnader som hyser fladdermuskolonier. Data 
om eventuella sådana från utredningsområdet saknas.  
 
3.4 Obebyggda tomter 
Inom utredningsområdet finns några obebyggda tomter, se foto på framsidan. På dessa 
förekommer t ex större grusmarker liksom områden med buskar och liknande. Tomterna 
bidrar påtagligt till områdets biologiska mångfald.   
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3.5 Spårområden och banvallar 
I området finns en hel del spårområden, se foto 2 nedan. I nordväst ingår dessutom ett område 
med verkstäder för lok och vagnar inklusive gamla lokstallar. Dessa miljöer har 
förutsättningar att ha en ovanligare flora. Länsstyrelsen har rapporterat grusviva, mursenap, 
vitsenap och nattglim från banvallsområdet i nordväst.   
 

 
 
Foto 2. I området finns gott om järnvägsspår, längs dessa finns förutsättningar för lite 

ovanligare växter.  

 
3.6 Flis- och virkesupplag m m  
Utmed kajerna i den östra delen av utredningsområdet finns iordningställda upplag för timmer 
liksom för flis. Förutsättningar för konkurrenssvaga kärlväxter är bitvis god här. Ungefär mitt 
i området, längs kajen i söder, finns ett område som används som upplag för kol. I detta parti 
är förutsättningar för djur och växter begränsade.  
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3.7 Hamnområde 
Hamnområdet sträcker sig utmed Motalaström i söder, se foto 3 nedan. Här förekommer en 
del ruderatväxter. Spill i form av frön etc kan ibland dra till sig många fåglar. Vid 
fältinventeringen uppehöll sig t ex ett par hundra vitkindade gäss här av den anledningen.   
 

 
 
Foto 3. Längs Motala ström i söder består området av ett hamnområde. Här förekommer en 

del ruderatväxter och ibland lockas fåglar hit av t ex fröspill.   

 
3.8 Johannisborgs vallsystem 
Johannisborgs slott med tillhörande försvarsanläggning uppfördes på 1600-talet. Slottet 
brändes ner i början av 1700-talet och byggdes aldrig upp igen. Porttornet och ett delvis 
bevarat vallsystem är vad som återstår idag, se foto 4 nedan. Längs vallarna växer högväxta 
kärlväxter rika på frön vilka utgör en viktig födoresurs för fåglar under höst och vinter. Här 
finns även gott om bärande träd, t ex rönnar som också bidrar med mat till olika fågelarter. 
Vid fältbesöket höll en stor flock (åtskilliga 100 individer) med olika trastar till här.  
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Foto 4. Porttornet är idag det enda som är kvar av Johannisborgs slott. Ett system med vallar 

finns dock kvar och på dessa växer både bärande träd och växter rika på frön. Detta är goda 

födoresurser för fåglar under senhöst och vinter.  

 
3.9 Johannisborgs vallgrav 
En vallgrav omgärdar det som en gång var Johannisborgs slott. En omfattande vegetation av 
bland annat vass och kaveldun växer i den, se foto 5 nedan. I vallgraven häckade tidigare en 
stor skrattmåskoloni. Den bruna kärrhöken kan ibland ses flyga över våtmarken och olika 
änder liksom sothöna, rörhöna och vattenrall är noterade under senare år. Rörsångare, 
sävsångare och sävsparv hör till häckfåglarna och en bit norr om vallgraven har en pungmes 
häckat vissa år.  
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Foto 5. I vallgraven till Johannisborgs fd slott finns öppna vattenytor. Vegetationen 

domineras till stora delar av vass och kaveldun.  

 
3.10 Triviallövskog 
I området förekommer flera smärre områden med triviallövskog. Dominerande trädslag är 
björk och sälg, se t ex foto 6 nedan. Det finns även en aspgrupp i den norra delen av 
utredningsområdet. Aspar är sannolikt det viktigaste trädet för olika hackspettar att bygga bon 
i. Då dessa triviallövskogar är relativt ogallrade och det i dem även förekommer en del död 
ved bedöms de kunna hysa den rödlistade arten mindre hackspett. Den i Sverige starkt hotade 
(EN) pungmesen skall åtminstone vissa år ha häckat i triviallövskog inom området.  
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Foto 6. Mindre bestånd med triviallövskog med björk och sälg finns på flera ställen inom 

utredningsområdet.  

 
3.11 Gräsmarker inklusive gräsmattor  
Inom området finns olika typer av gräsmarker. Omedelbart norr om Norra Promenaden finns 
ett par fotbollsplaner som omges av gräsmattor. Även de centrala delarna av Johannisborg 
består av gräsmark som slås varje år. Dessa miljöer är av mindre betydelse för floran och 
faunan, men strandskator provianterar ibland på en av fotbollsplanerna. Därutöver finns 
områden med mer högväxt gräsvegetation där det även förekommer andra högväxta 
kärlväxtarter. I dessa marker finns relativt gott om växter som har rika fröställningar och även 
buskar med bär, se foto nedan. Fröna från dessa växter är en viktig födoresurs för olika fåglar 
under senhöst och vinter, t ex steglits och gråsiska. Båda arterna noterades också vid 
fältbesöken. Sommartid är dessa bra marker för bland annat gräshoppsångare och kärrsångare.  
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Foto 7. Gräsmark i den norra delen av utredningsområdet. Vinterställningarna från olika 

kärlväxter utgör en viktig födoresurs för olika småfåglar vintertid.  
 

4 Flora och fauna 

4.1  Kärlväxter 
Den blandning av människoskapade miljöer som finns inom utredningsområdet gör att det 
finns förutsättningar för en relativt artrik kärlväxtflora. Att det även förekommer 
hamnområden med upplag för bland annat timmer gör att man kan förvänta sig att det ibland 
dyker upp för landet nya/sällsynta arter. Just nu pågår en kartläggning av floran i 
Östergötland, en ny landskapsflora planeras. Den aktuella kartrutan inventeras av Anna 
Kámán. Hon har under 2011 rapporterat ett par hundra artfynd till Artportalen från 
utredningsområdet. Även Länsstyrelsen har rapporterat en del fynd från området till 
Artportalen. Det gäller för regionen lite ovanligare arter som grusviva, mursenap, vitsenap 
och nattglim. Dessa rapporter är drygt tio år gamla och arternas aktuella status är oklar. Då 
fältbesöken genomfördes så sent på året gjordes ingen mer ingående studie av kärlväxtfloran.  
 
Två rödlistade arter är rapporterade till Artportalen från utredningsområdet sedan 1980. 
Kasgräs (NT) är angiven från Johannisborgs vallgrav mellan 1988 och 1998 av Länsstyrelsen 
i Östergötland. Erik Genberg skall vara den som har sett arten. Tre olika förekomster med ask 
(VU) är rapporterade av Anna Kámán 2011. Vid fältinventeringen noterades också ask på 
flera platser och dessutom alm (VU). Läget för de vid fältbesöket observerade askarna och 
almarna framgår av karta 4 nedan. Flera av dessa är planterade och en ask i öster är en sk 
hängask.  
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Karta 4. Läget för de vid fältbesöket noterade rödlistade arterna ask och alm. Legenden avser 

i flera fall fler än ett träd. Flera av askarna är planterade.  

4.2 Kryptogamer 
Endast ett fåtal kryptogamer är rapporterade från närområdet till artportalen. En av 
växtplatserna för silkesslidskivling (VU) kan ligga inom utredningsområdet. I så fall nära 
lokstallarna längst upp i nordväst. Generellt gäller att lavfloran är utarmad p g a 
luftföroreningar. Inte heller mossfloran torde vara speciellt rik. När det gäller svampfloran 
finns sannolikt en del arter men inte heller svampfloran bör vara mer än ordinär. I den lindallé 
som växer utmed Norra Promenaden noterades skivlingar på ett par träd, bland annat fjällig 
tofsskivling, se foto 8 nedan.  
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Foto 8. Fjällig tofsskivling noterades på en gammal lind i den lindallé som växer utmed 

Norra Promenaden. Notera även fågelboet snett ovanför svamparna.  

4.3 Fåglar 
Området i stort bedöms ha en relativt artrik fågelfauna. Av denna anledning, och att det ligger 
centralt beläget i Norrköping, gör att det ofta besöks av ornitologer.  
 
Häckande fågelarter 
Ingen direkt häckfågelinventering verkar vara gjord i området, åtminstone inte under senare 
år. Att det häckar ett relativt stort antal arter är dock ställt utom rimligt tvivel. Till Artportalen 
är huvudsakligen inrapporterat arter med häckningskriterierna spel/sång och par i lämplig 
häckningsmiljö. Bland dessa arter märks t ex snatterand, brun kärrhök, rörhöna, vattenrall, 
stenskvätta, näktergal, svarthätta, kärrsångare, rörsångare, sävsångare och sävsparv. Pungmes 
har häckat i eller omedelbart utanför området, senast sommaren 2011.  
 
Rastande, sträckande och övervintrande fåglar 
Området ligger relativt strategiskt beläget för sträckande fågelarter. Detta innebär att det 
sannolikt passerar förbi en hel del fågelarter vår och höst. Fälten med högväxta kärlväxter rika 
på frön är lämpliga övervintringsområden för arter som gråsiska och steglits. Vid fältbesöket 
noterades dessutom större flockar med trastar som födosökte i anslutning till Johannisborgs fd 
slott.  
   
Näringssökande fågelarter 
I området näringssöker en del fågelarter som häckar i omgivningarna, men inte inom det. Till 
dessa arter hör sannolikt olika måsar, trutar och tärnor.  
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Tillfälliga besökare 
Fåglarna är en artgrupp som rör sig över stora områden. Detta innebär att många arter som i 
egentlig mening inte hör till ett områdes fauna kan observeras där. De kan stryka omkring, 
genomföra flyttningen åt fel håll etc. I området finns miljöer som borde intressera långväga 
gäster, vilket gör att det bedöms som sannolikt att det besökts av vissa för landet ovanliga 
fåglar.  

4.4  Övriga ryggradsdjur  
Inga data om övriga ryggradsdjur har påträffats i studien. Vallgraven till Johannisborgs fd 
slott torde hysa grodor, sannolikt både åkergroda och vanlig groda.  

4.5 Insekter och övriga ryggradslösa djur 
Det verkar inte finnas några rapporter om ryggradslösa djur från utredningsområdet. Vid 
fältbesöket noterades en äggläggande hona av ekvårtbitare på en av lindarna i den lindallé 
som är planterad vid Norra Promenaden. Mulm från skalbaggslarver sågs i flera träd i 
lindallén och i ett gammalt körsbärsträd vid postterminalen.  
 

5 Områden med naturvärden 

5.1  Tidigare bedömningar 
Ett område inom utredningsområdet är sedan tidigare uppmärksammat ur naturvårdssynpunkt, 
Våtmarken vid Johannisborgs slottsruin (Almqvist 2011). Områdets area är angivet till 3,1 
hektar. I Norrköping kommun s k objektskatalog beskrivs objektet på följande sätt:  
 

”Våtmarken vid Johannisborgs slottsruin är av en för regionen ovanlig karaktär. Den 

utgörs av en gammal vallgrav. Tätorsnära är det ont om våtmarker varför denna tingar 

ett mycket högt bevarandevärde. Här finns ett intressant fågelliv med bl a länets största 

skrattmåskoloni om cirka 500 par. Området är av regionalt intresse för naturvården. ”  
 

och vidare  
 

”Den långsträckta vallgraven utefter Johannisborgs slottsruin, en knapp kilometer öster 

om Norrköpings central, utgör idag en våtmark dominerad av bredkaveldun. Mycket 

små klarvattenytor finns. Längs "stränderna" står spridda druvfläderbuskar och i övrigt 

är floran av ruderattyp med bland annat åkertistel, korsört, hampdån och baldersbrå. 

Vid besökstillfället hördes sothöns. Fågelföreningen i Norrköping uppger att ett tiotal 
fågelarter har konstaterats häcka här. Det största värdet utgör den skrattmåskoloni om 

cirka 500 par som håller till här.”   

5.2  Slutsats från årets inventering  
Slutsatsen i denna studie är att det är ett antal delområden som särskilt bör uppmärksammas 
ur ett naturvårdsperspektiv, se karta 5 nedan. Alla dessa delområden bedöms i o f sig inte ha 
ett mycket högt naturvärde idag, men om man tar hänsyn till dem vid planering finns stora 
vinster för den biologiska mångfalden att göra.    
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Karta 5. Ett antal delområden bedöms ha ett specifikt naturvärde som man bör ta hänsyn till 

vid en eventuell planering/exploatering. De grönmarkerade områdena (A-D) bedöms ha det 

högsta naturvärdet, medan de violettmarkerade områdena (E-J) har ett lägre naturvärde.   

 
A. Norra Promenadens lindallé   
Vägen Norra Promenaden delar utredningsområdet i två delar. Längs vägen finns en dubbel 
lindallé, se foto 9 nedan. Sammanlagt står cirka 400 gamla träd i allén, samtliga lindar, 
eventuellt är några av de ersättningsträd som relativt nyligen planterats parklindar. Ungefär 
hälften av träden har trädhåligheter. Hålträd är av stor betydelse för många arter, både för 
häckande fåglar, fladdermöss och en hel del insekter. I träden noterades också ett relativt stort 
antal fågelbon av olika slag samt en äggläggande hona av ekvårtbitare. Allén bedöms ha ett 
mycket högt naturvärde.  
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Foto 9. Den dubbla lindallén utmed Norra Promenaden. Här växer cirka 400 äldre lindar där 

många är hålträd och utgör även häckmiljöer för olika fågelarter.   

 
B. Johannisborgs vallgrav 
Detta objekt är identiskt med det i kapitel 7.1 ovan beskrivna området. Det utgör tillsammans 
med omgivande marker bl a häcklokal för den i Sverige starkt hotade pungmesen. Från 
området finns en rapport om det rödlistade gräset kasgräs (NT). Det man numera kan 
konstatera är att skrattmåskolonin har skrämts bort sedan några år. Detta har inneburit att det 
skydd som skrattmåsarna utgjort för andra häckande fåglar nu saknas. Trots detta bedöms 
området ha ett mycket högt naturvärde.  
 
C. Johannisborg  
Vallsystemet till det som en gång var Johannisborgs slott utgör detta delområde. Här finns 
goda födobetingelser för olika fåglar under höst och vinter. Området kompletterar delområdet 
Johannisborgs vallgrav ovan. Naturvärdet bedöms därför som högt.  
  
D. Almbestånd i sydväst   
Sedan ett drygt årtionde härjar almsjukan i Sverige. Därav har almar blivit sällsyntare och 
också trädslaget har upptagits som sårbar (VU) på den svenska rödlistan. Ett mindre bestånd 
med ett flertal almar utgör detta lilla objekt. Objektets naturvärde är helt knutet till 
förekomsten av almarna.  
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Foto 10. Detta almbestånd finns på en av fastigheterna i området.  

 
E1 & E2. Ruderatmarker i öster  
Längst i öster finns ett par större områden som bland annat nyttjas som upplag för flis och 
timmer, se foto 11 nedan. Importerat virke etc innebär ibland att det följer med frön från olika 
växter. Detta innebär att det torde finnas förutsättningar att det hyser en del för Sverige 
ovanliga/nya arter. Sådana växtmiljöer kan bedömas ha ett visst naturvärde.   
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Foto 11. Ruderatmark i öster med förutsättningar för ovanligare kärlväxter.  

 

F. Större parkliknande miljö i sydväst   
Omedelbart öster om EON:s kontorsbyggnad i söder finns en heterogen fastighet. Området 
besöktes inte vid fältinventeringen då det bedömdes vara privatmark. Här finns bland annat 
gott om äldre träd och buskage som bidrar till naturvärdet. Vid en eventuell exploatering av 
fastigheten bör naturvärdena undersökas lite närmare så att man kan ta hänsyn till dem.  
 
G. Mindre parkmiljö i sydväst  
I det sydvästra hörnet av utredningsområdet finns en mindre parkmiljö, se foto 1 ovan. I 
området finns en del äldre, planterade lövträd vilket bidrar till områdets naturvärde. Träden 
bör i möjligaste mån bevaras för framtiden.  
 
H. Triviallövskog öster om reningsverket    
Detta område består av en mindre sälg- och björkdominerad triviallövskog i öster, se foto 6 
ovan. Beståndet är relativt ungt och ogallrat. Om det lämnas orört kommer det snart börja 
självgallra i större utsträckning än idag. Området har potential att bli en miljö för mindre 
hackspett och bör kunna hysa häckande pungmesar. Detta gör att området har redan idag har 
ett relativt högt naturvärde, ett naturvärde som kommer öka om det lämnas orört.  
 
I. Lönnar med spår av lövtäkt vid lokstallarna   
Vid lokstallarna i nordväst växer ett tiotal relativt gamla lönnar med spår efter beskärning, se 
foto 13 nedan, sannolikt har de hamlats. Flera av träden har håligheter vilket förstärker 
naturvärdet.  
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Foto 13. Lönnar med spår efter beskärning, sannolikt har de hamlats.  

 
J. Triviallövskog i nordväst   
 

 
 
Foto 14. Denna triviallövskog i nordväst har på lite sikt förutsättningar att bli en miljö som 

passar för mindre hackspett.  
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I nordväst finns några mindre bestånd med yngre triviallövskog. Vissa delar domineras av 
björk medan andra domineras av sälg. Även ett aspdominerat parti finns. Delar av området är 
opåverkat av röjningar. På sikt kan områdena utvecklas till bra miljöer för olika fåglar, inte 
minst för mindre hackspett. Området är vidare en potentiell häckmiljö för den starkt hotade 
pungmesen.  
 
K. Bangårdsmiljö i nordväst   
I det nordvästra hörnet av utredningsområdet finns ett område med järnvägsspår. Detta 
område fortsätter utanför utredningsområdet i väster. Från området är flera för Östergötland 
sällsynta växter rapporterade. Miljön bedöms också som lämplig för den sällsynta svarta 
rödstjärten som har rapporterats i närheten (2000-2007). Det är även från bangårdsmiljön som 
den rödlistade silkesslidskivlingen är rapporterad.    
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