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Sammanfattning 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) 

vid Såpkullen i Norrköpings kommun i samband med framtagandet av en detaljplan för området. 

Inventeringen har genomförts i enlighet med SS199000:2014. Kommande detaljplanen syftar till en 

förändrad markanvändning i området från naturmark/grönområde till byggnation av bostäder. Arbetet 

har även en inventering av skyddsvärda träd i området samt objekt i området som potentiellt omfattas 

av generellt biotopskydd. 

Inom inventerat området förekommer totalt elva stycken träd som bedömdes uppfylla beställarens 

definitionen av ett skyddsvärt träd. Sju av dessa träd har bedömts hysa höga naturvärden (klass 1) och 

resterande fyra träd hyser visst naturvärde (klass2 ). Dessutom faller sex av de elva träden inom 

Naturvårdsverkets definition för Särskilt skyddsvärda träd. Planerade åtgärder som riskerar att påverka 

Särskilt skyddsvärda träd medför en risk för väsentlig påverkan på naturmiljön. Sådana planerade 

åtgärder bör därför föregås av samråd med berörd tillsynsmyndighet, och lämpligen görs en anmälan 

om samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om sådana åtgärder planeras. 

Tre naturvärdesobjekt inom planområdet lokaliserades varav två har bedömt besitta påtagliga 

naturvärden (klass 3) och ett område uppvisar naturvärden motsvarande visst naturvärde (klass 4). 

Områden i naturvärdesklass 3 och 4 utgör generellt områden som i sig själva inte behöver vara av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala. Sett i ett 

lokalt perspektiv bidrar givetvis dessa naturvärdesobjekt till områdets totala biologiska mångfald 

eftersom det framförallt är här som vissa förutsättningar och miljöer för olika livsformer påträffas. En 

översiktligt genomförd analys inom aktuellt projekt av befintlig stadsnära grönstruktur i närområdet 

till Såpkullen visar att ett ianspråktagande av Såpkullen för bostadsändamål medför en minskning med 

i storleksordning 7% arealen grönområden i närområdet, vilket sannolikt påverkar områdets potential 

att hysa biologisk mångfald likväl som tillgång till tätortsnära grönområden. Detta i sin tur skall bl.a 

vägas mot behovet av nya och fler bostäder i Norrköpings kommun. 

Inom det inventerade området noterades inga strukturer som potentiellt omfattas av bestämmelser om 

generellt biotopskydd. 
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Inledning  
Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun har i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för området 

Såpkullen innehållande fastigheterna Såpkullen 1:2, Såpkullen 1:6 med närområden. Aktuellt 

utredningsområde är ett grönområde beläget centralt i Norrköping. Området gränsar till IFK:s 

konstgräsplan i väster, fastigheten Hejaklacken 1 i öster och Såpkullen 1:1 i norr med "Östgötaporten" 

(tidigare Nya Parken). Enligt gällande detaljplan från 1963 anges markanvändning för idrottsändamål 

(se aktuell karta nedan i Figur 1). Kommunen önskar nu ändra områdets markanvändning till 

bostadsändamål. En del av området aktuellt för ändring av markanvändning utgörs av Helgeberg som 

främst hyser naturmark i form av gräsmark och hällmark delvis bevuxen med skog och träd (Figur 2). 

I områdets östra kant är trädskiktet nedanför bergsbranten tämligen välslutet och utgör en kvarlämnad 

trädridå gentemot befintlig och kommande byggnationer i området. Även i områdets norra delar är 

trädskiktet mer slutet , sannolikt främst beroende på att denna del ligger innanför staketet som 

avgränsar idrottsplatsen, vilket lett till en något annorlunda markanvändning och skötsel av området 

jämfört med utanför. De centrala delarna av området är mer öppna med gräs- och ruderatmarker och 

området har även fyllts ut med massor tillbaka i tiden. I de områden som ej fyllts ut lika mycket syns 

berg i dagen och här påträffas hällmarker. Nedanför bergskanten i öster påträffas avsatta postglacial 

finlera och i väster av sandig morän (Figur 3). 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar lokaliseringen av aktuellt utredningsområde tillika inventeringsområde för NVI. 
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Figur 2. Grönområdet på Helgeberg på fastigheten Såpkullen med hällmarker, gräsmarker samt skog och träd på 

utfyllnadsmark. 
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Figur 3. Jordartskarta (data från SGU) som visar den i utredningsområdets centralt belägna bergsryggen som omgärdas av 

finlera i öster och sandig morän i väster.  
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Inför det fortsatta planarbetet har det efterfrågats en naturvärdesinventering (NVI) av området, som 

sammantaget utgör cirka 1,5 hektar. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har fått i uppdrag av 

Norrköpings kommun att utföra efterfrågad NVI inom aktuellt utredningsområde. Beställd inventering 

har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) (Swedish Standards Institute 

(SIS) 2014). Omfattningen på beställd NVI utgjordes av Naturvärdesinventering på fältnivå med 

detaljeringsgrad Detalj och tilläggen Naturvärdesklass 4 och Generellt biotopskydd. Ytterligare tillägg 

till efterfrågad NVI var att genomföra en inmätning och klassning av förekommande skyddsvärda träd 

inom inventeringsområdet. Naturvärdesklassningen av lokaliserade skyddsvärda träd följer en 

klassning framtagen av Norrköpings kommun (se Metod nedan). Resultatet från inventeringen 

redovisas i föreliggande rapport och underlaget kan användas vid avvägningen mellan värdefull och 

bevarandevärd natur och områden för exploatering, i det aktuella fallet för bostadsändamål.  

Metod 

Allmänt 
Inventeringen i fält i merparten av området genomfördes 2017-05-06 av Jonas Örnborg från Örnborg 

Kyrkander Biologi och Miljö AB. Vädret var klart, ca 15 plusgrader och svaga västliga vindar.  

Naturvärdesinventering 
En översiktlig naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå har gjorts i hela det område som är avgränsat i 

Figur 1, Figur 2 samt Figur 3 ovan. Använd metod vid genomförd NVI följer den av SIS framtagna 

standardiserade metod som numera får anses gälla som nationell standard för naturvärdesinventering i 

Sverige (Swedish Standards Institute (SIS) 2014). NVI är en metod framtagen för att identifiera, 

avgränsa, dokumentera och naturvärdesbedöma geografiskt avgränsade områden (Naturvärdesobjekt, 

NVO) med förhöjda naturvärden, vilka bedömts vara av betydelse för biologisk mångfald. 

Omfattningen på beställd naturvärdesinventering har varit en Naturvärdesinventering på fältnivå 

(NVI), vilket dels innefattar en förstudie innehållande en sammanställning av befintlig och relevant 

kunskapsmaterial om området, dels en fältinventering av identifierade naturvärdesobjekt. 

Förstudien har genomförts utifrån kartor, flygfoton och övriga tillgängliga faktaunderlag från området. 

Tillgängliga faktaunderlag har utgjorts av tidigare observationer av arter inom aktuellt områden från 

Artdatabanken inrapporterade t.o.m. oktober 2017-05-11 (www.artportalen.se), inkluderat även 

skyddsklassade uppgifter (uttag t.o.m. 2017-05-15). Utifrån tillgängliga bakgrundsunderlag har olika 

delområden identifierats och avgränsats på karta. Delområden har utgjorts av områden med likartade 

förhållanden vad avser vegetation och markförhållanden och sannolikt även naturvärden.  

Förstudien har efterföljts av en fältinventering (2017-05-06) där identifierade delområden inventerades 

utifrån bedömningsgrunderna: 
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 Art (artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter) (Tomas 2013) 

 Biotop (biotopkvalitet samt sällsynthet och hot) 

Därefter klassades delområden i en fyrgradig skala enligt nedan: 

1. Högsta naturvärde 

2. Högt naturvärde 

3. Påtagligt naturvärde 

4. Visst naturvärde 

Gjorda bedömningar i samband med NVI ska kunna användas som underlag vid exempelvis 

samhällsplanering, hänsyn vid areella näringar, exploatering i naturmiljöer och vid naturvårdande 

åtgärder och naturskydd. Naturvärdesinventering är dock ingen exakt vetenskap utan bygger på 

befintlig samlad kunskap som finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där många aspekter 

värderas och vägs samman. Den slutgiltiga bedömningen kan sålunda förändras om ny kunskap tillförs 

för aktuellt område.  

Inmätning och klassning av naturvärdesträd 
Enligt önskemål från beställaren skall även en inmätning och inventering av skyddsvärda träd 

genomföras i aktuellt inventeringsområde. Inmätning (med handhållen GPS) och klassificering har 

gjorts i enlighet med ett eget klassningssystem i Norrköpings kommun. 

 Klass 1 (högt naturvärde) Träd som bedöms uppfylla något eller flera av följande kriterier: 

o ”Jätteträd”, d.v.s. brösthöjdsdiameter om minst 80 cm (omkrets  ≥251 cm). 

o Gamla träd (bok, ek, tall, gran >200 år, övriga träd >140 år). 

o Grova hålträd (brösthöjdsdiameter >40cm, (omkrets  ≥125 cm) med väl utvecklade 

håligheter). 

o Hamlade träd. 

o Grova eller gamla blommande och bärande träd (>40 cm (omkrets  ≥125 cm) i 

brösthöjdsdiameter). 

o Grova stående döda träd (brösthöjdsdiameter >40cm (omkrets  ≥136) cm)). 

 Klass 2 (visst naturvärde) Träd som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: 

o Grova träd (60-80 cm i brösthöjdsdiameter (omkrets  ≥125 cm men <251 cm)). 

o Klena hålträd (brösthöjdsdiameter 20-40cm  (omkrets  ≥62 cm men <125 cm) eller 

träd med svagt utvecklade håligheter. 

o Blommande och bärande träd  (>20 cm i brösthöjdsdiameter (omkrets > 62 cm). 

o Har strukturer som anses höja naturvärden (stamskador, grenbrott o dyl.) 

o Klena stående döda träd (brösthöjdsdiameter 20-40cm (omkrets ≥62 cm men <125 

cm)). 
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Med begreppet Särskilt skyddsvärda träd avses i de flesta fall sådana träd som uppvisar karakteristika 

som definierats i åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet 

(Naturvårdsverket 2004). Enligt denna definition skall särskilt skyddsvärda träd uppfylla ett eller flera 

av nedanstående kriterier: 

a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 

b) mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam. 

Åtgärder som riskerar att påverka särskilt skyddsvärda träd medför risk för väsentlig förändring av 

naturmiljön. Innan sådana åtgärder genomförs bör ett samråd  (12:6) genomföras vilket görs med 

Länsstyrelsen. Inmätta träd utvärderas därför även i relation till kriterierna för särskilt skyddsvärda 

träd. 

Att i alla lägen avgöra om ett träd är äldre än 140 år eller 200 år är emellanåt svårt. Man får då 

uppskatta åldern utifrån generella karaktärer som grenverk, barkstruktur, kronform och liknande. Detta 

kan i vissa fall innebära att träd är något yngre än de, i definitionen angivna, 140 eller 200 åren kan 

komma att klassas som särskilt skyddsvärda träd. Inmätningen av enskilda träd har genomförts med en 

handhållen GPS (Garmin 450 Oregon). Noggrannheten på angivelser via handhållen GPS är i bästa 

fall ± 3 meter. I öppna miljöer är satellitmottagningen oftast god men ibland är noggrannheten trots 

detta något sämre, bland annat beroende p aktuella väderförutsättningar, topografi samt vegetation.  

Resultat 

Områdesbestämmelser och tidigare gjorda inventeringar i och i närheten 
av aktuella planområden 
Ingen del av det inventerade området omfattas av formellt områdesskydd eller är avsatt som Natura 

2000-område. Inga riksintressen för naturvård eller friluftsliv berörs av planerade åtgärder. Aktuellt 

område ingår ej heller i något kommunalt utpekat naturvårdsområde (Norrköpings kommun 2017). 

Genomgång av tidigare observationer av rödlistade arter i området 
En genomgång av tidigare gjorda observationer i området, inklusive skyddsklassade arter under hela 

1900-talet och fram till 2016-10-27, genomfördes som en del av förarbetet. Inom det aktuella 

planområdet finns endast en observation av rödlistad art vilket utgörs av en sentida observation av 

naverlönn (Acer campestre, CR, Akut hotad) i området (ArtDatabanken 2015). Naverlönn förekommer 

i ställvis på ett antal platser i södra Sverige men det är bara en population i Skåne som anses vara 

inhemsk och naturligt förekommande. Övriga fynd i Sverige kan således betraktas som 

planterade/förvildade och med ringa värden för naturvården. Ett uttag från ArtDatabanken (SLU) av 
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skyddsklassade uppgifter för aktuellt område begärdes och erhölls till och med 2017-05-15. Inga 

skyddsklassade observationer tillgängliga i ArtDatabankens databaser finns för det aktuella 

utredningsområdet. 

Trädinventering inom planområdet 2017 
I samband med genomförd trädinventering 2017 påträffades sammanlagt 11 träd som faller inom 

beställarens definition för skyddsvärda träd (Tabell 1 och Figur 4). Av dessa 11 träd visade sig 

dessutom 6 stycken även falla in inom Naturvårdsverkets definition för särskilt skyddsvärda träd. 

Trädens läge är inmätt (med handhållen GPS) och redovisas i tabell i Bilaga 1 tillsammans med övriga 

karakteristika noterade för respektive träd. 3 av de skyddsvärda träden är döda. 5 av de skyddsvärda 

träden ligger längs med eller strax utanför områdets nordöstra gräns varav 4 av dessa även är särskilt 

skyddsvärda träd. Samtliga träd inom klass 1 och alla särskilt skyddsvärda träd ligger antingen i 

anslutning till de branta partierna av befintliga hällmarker eller bakom det stängsel som avskärmar 

utredningsområdets norra delar inom idrottsplatsen Östgötaporten. På en av skogsalmarna (träd nr 6, 

"Jätteträd" samt "Grovt hålträd") observerades blanksvart trädmyra (Lasius fuliginosus), vilken är en 

signalart för höga naturvärden. I övrigt kunde inga andra signal- eller naturvårdsarter knutna till 

lokaliserade skyddsvärda träd noteras. Övriga fyra skyddsvärda träd (klass 2) påträffas i området 

väster om hällmarkerna i det som idag utgörs av mark utfylld med massor i modern tid. 
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Tabell 1. Skyddsvärda (enl. Norrköpings kommuns kriterier) samt särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets 

kriterier. 

Träd nr Art Status Omkrets Antal hål 
Beräknad 
diameter 

Naturvärdes-
klass 

Beskrivning 

Särskilt 
skyddsvärt 

träd enl. 
NV 

kriterier 

Kommentar 

1 Knäckepil Levande 192 
 

61 
Klass 2 (visst 
naturvärde) Grovt träd 

  

2 
Acer 
campestre? Dött 332 

 
106 

Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Jätteträd, 
Grovt 
stående 
dött träd 

Ja, 
Jätteträd 

 

3 
Acer 
campestre? Dött 180 

 
57 

Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Grovt 
stående 
dött träd 

  

4 
Acer 
campestre Levande 192 2 61 

Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Grovt 
hålträd 

Ja, Grovt 
hålträd 

 

5 Sorbus sp? Dött 80 
 

25 
Klass 2 (visst 
naturvärde) 

Klent 
stående 
dött träd 

 

Dubbelstam 
80+60 cm 
omkrets 

6 Skogsalm Levande 310 1 99 
Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Jätteträd, 
Grovt 
hålträd 

Ja, Grovt 
hålträd 

 Rödlistad 
(CR), 
Blanksvart 
trädmyra 
(signalart) 

7 Skogsalm Levande 188 
 

60 
Klass 2 (visst 
naturvärde) Grovt träd 

 

 Rödlistad 
(CR) 

8 Skogsalm Levande 255 1 81 
Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Jätteträd, 
Grovt 
hålträd 

Ja, Grovt 
hålträd 

 Rödlistad 
(CR) 

9 Hästkastanj Levande 207 1 66 
Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Grovt 
hålträd 

Ja, Grovt 
hålträd 

 

10 Skogsalm Levande 322 
 

103 
Klass 1 (högt 
naturvärde) Jätteträd 

Ja, 
Jätteträd 

 Rödlistad 
(CR) 

11 Apel sp. Levande 75 
 

24 
Klass 2 (visst 
naturvärde) 

Blommande 
och 
bärande 
träd 

  

12 Skogsalm Levande 212 
 

68 
Klass 2 (visst 
naturvärde) Grovt träd 

 

 Rödlistad 
(CR) 
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Figur 4. Identifierade skyddsvärda träd 2017 med aktuell naturvärdesklassning inom aktuellt utredningsområde. 

Triangelsymbol med svart prick i visar att trädet ifråga även faller inom Naturvårdsverkets definitionen för särskilt 

skyddsvärda träd. En stor del av träden påträffas i den brant som ligger i utredningsområdets östra gräns mot ett område 

där byggnation pågår i dagsläget. Viss påverkan på dessa träd orsakad av byggnation och andra åtgärder i området kunde 

observeras. 



     

Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) 
Totalt identifierades 3 olika delområden med likartade naturförhållanden och naturvärden, vilka 

redovisas i Figur 5. Två av områdena uppvisar naturvärden som motsvarar klass 3 (Påtagligt 

naturvärde) och det tredje området uppbär naturvärden som motsvarar naturvärdesklass 4 (Visst 

naturvärde). En genomgång av respektive naturvärdesobjekt görs nedan. Områden som ej utgörs av 

naturmark (exploaterade, hårdgjorda etc.) har utelämnats och därmed ej bedömts nå upp till 

naturvärdesklass 4. 

Generella biotopskyddsområden 
Inom aktuellt inventeringsområde påträffades inga biotopskyddsområden. 
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Figur 5. De tre identifierade naturvärdesobjekten inom aktuellt utredningsområde.  
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NVO 1. Lövskog i brant vid hällmark (0,6 ha) 

Allmän beskrivning 

Urbergsryggen centralt i området medför hällmarker med tunnare jordlager i områdets centrala och 

östra delar innan den utfyllnad med massor som gjorts i NVO 2 tar över. I områdets östra delar finns 

även en brant ner mot de lägre liggande avsatta finleran och nedanför branten här är miljön betydligt 

rikare. Här växer också flera stora och grövre träd, varav en del faller inom definitionen för 

skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd. Samtliga befintliga större träd ligger på 

utredningsområdets gränslinje och i nära anslutning till byggarbetsplatsen i området. Påverkan i form 

av kompaktering av mark, nedtagna grenar, körskador mm syns på träden. Lavfloran på träden är 

tämligen artfattig, sannolikt på grund av luftföroreningar. Flarnlav (Hypocenomyces scalaris) hittades 

dock på en hästkastanj i området. Flarnlav används i vissa sammanhang som en signalart för äldre träd 

och indikerar förhöjda naturvärden. På en större sten i närheten påträffades ett mindre bestånd av 

guldlockmossa (Homalothecium sericium). Guldlockmossa utgör även den en signalart för höga 

naturvärden men då främst där den förekommer rikligt och i synnerhet när den påträffas med 

sporkapslar (Nitare 2000). Inga sporkapslar observerades dock och dess utbredning begränsades till en 

plats i utredningsområdet. Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus) observerade även på ett av träden, 

en art som även den indikerar naturvärde. På berghällarna växer brännmossa (Ceratodon purpureus) 

tämligen allmänt. Högre upp i branten påträffas bl.a. stinknäva (Geranium robertianum), kärleksört 

(Sedum telephium) och kaukasiskt fetblad (Phedimus spurius). Död ved förekommer sparsamt i 

området och är oftast klen (<10-15 cm i diameter). Uppe på toppen av hällmarkerna finns en 

betongkonstruktion, ev. anlagd för tidigare militära ändamål.  

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Förekomst av ett antal större träd, varav ett par faller in i definitionen av skyddsvärda och särskilt 

skyddsvärda träd bidrar till områdets biotopvärden. Trädskiktet i området som helhet är generellt sett 

tämligen täckande (i storleksordning 75%) trots områdets centrala läge i Norrköping. Viss 

förekommande buskvegetation i form av slån, hagtorn och ros fungerar som nektarkälla för insekter 

såväl som födokälla (bär) senare under säsongen för artgrupperna fåglar och mindre däggdjur. Med 

tanke på områdets litenhet och centrala belägenhet fungerar området som en födo- och häckningsmiljö 

för våra vanligaste fåglar. Delområdet har bedöms hysa ett visst biotopvärde baserat på ovanstående. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Ett par signalarter knutna till de större träden observerades (guldlockmossa, flarnlav och blanksvart 

trämyra). Området hyser ett antal fåglar som både häckar och födosöker i området. Bl.a. hördes 

sjungande ärtsångare (Sylvia curruca), stenknäck (Coccothraustes coccothraustes), lövsångare 

(Phylloscopus trochilus) och rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus). I buskskiktet påträffades även ett 

par mindre individer av naverlönn (Acer campestris). Naverlönn är rödlistad som akut hotad i Sverige 
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(CR) (ArtDatabanken 2015). Naverlönn anses dock inte förekomma naturligt någonstans utanför 

Skåne varför fynden vid Såpkullen utgör ett planterat alternativt förvildade exemplar, vilket därför 

betingar ett föga naturvärde trots sin rödlistningsstatus. I övrigt observerades inga rödlistade arter i 

området. Området har bedöms hysa ett visst artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdesobjektet har som helhet bedömts hysa ett Påtagligt naturvärde (klass 3). 
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Figur 6. Överst från vänster i turordning: guldlockmossa, blygrå mjöllav, betongkonstruktion, fetört på hällmark, brännmossa, 

och stinknäva.  
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NVO 2. Utfylld hällmark (0,8 ha) 

Allmän beskrivning 

Delområdet utgörs av ett hällmarksområde där absoluta merparten fyllts ut, sannolikt i omgångar och i 

samband med byggnation av närbelägna anläggningar. Inslaget av krossmaterial och fyllnadsmassor 

slår bitvis igenom den grässvål som utbildats ovanpå fyllnadsmassorna. På grund av den tidigare 

utfyllnaden i området saknas större sammanhängande träd- och buskskikt till största delen. 

Förekommande träd står mer eller mindre solitärt där merparten är yngre. Två skyddsvärda träd 

påträffas i området vilka utgörs av en apel (blommande/bärande träd >20 cm diameter) samt en 

kvarlämnad större alm (grovt träd, >60 cm diameter < 80 cm), dock faller dessa träd ej inom 

definitionen för särskilt skyddsvärda träd. Det utfyllda området är tämligen väl dränerat och det bitvis 

sandiga/grusiga fyllnadsmaterialet hyser arter som främst påträffas i lite torrare miljöer såsom 

exempelvis svartkämpe, backtrav, hundäxing och rödkämpe. Bitvis i området syns även påverkan från 

förhöjda näringsnivåer i och med uppslag av kirskål, brännässla, skräppa. måra sp., hundkäx m.fl. 

arter. Områdets karaktär som kulturpåverkad ruderatmark innebär sannolikt att det förekommer 

blommande örter ex. har tidigare i området noterats ryssgubbe vilket tillsammans med det 

solexponerade läget mot SV attraherar en del insekter tidvis. Enstaka sälgträd i området utgör 

födosökskälla för insekter tidigt under våren. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Områdets solöppna miljö med viss förekomst av blommande örter, buskar och träd samt viss 

förekomst av blottad mineraljord gör att delområdet bedöms hysa påtagliga biotopvärden. Dessa 

värden är i förta hand kopplade till insektslivet. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

I samband med genomfört fältbesök noterades inga naturvårdsarter i området varför området bedömts 

hysa obetydliga artvärden. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdesobjektet har som helhet bedömts hysa ett Visst naturvärde (klass 4). 
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NVO 3: Utfyllt område mot idrottsplatsen Östgötaporten (0,3 ha) 

Allmän beskrivning 

Området är inhägnat med ett staket som även inkluderar idrottsplatsen Östgötaporten. Även om 

området sedan tidigare är utfyllt förekommer ett antal större uppvuxna träd inom området ,varav 5 

faller inom definitionen för skyddsvärda träd och tre av dessa omfattas även av definitionen för 

särskilt skyddsvärda träd. De särskilt skyddsvärda träden ligger dels samlade i ett slänt ner mot den 

gångväg som leder till idrottsplatsen och dels länges det staket som avskiljer NVO 3 från både NVO1 

och NVO2. Tre av dessa träd är döda och de utgör sålunda en livsmiljö för framförallt vedlevande 

insekter som i sin tur utgör födokälla för bl.a. fåglar i området. De döda träden står nära en allmän 

gångväg, varför det finns risk att dessa träd av säkerhetsskäl kan komma att kraftigt beskäras 

alternativt tas ned helt framgent. Vid fältbesöket noterades bland annat sjungande stenknäck i området 

liksom ärtsångare mot slånbärsbuskaget som växer i gränszonen mellan NVO3 och NVO 2.  

 

 

Figur 7. Överst från vänster till höger i turordning: översikt över utfyllt område med tät grässvål, blommande slånbuskage i 

områdets NV hörn, särskilt skyddsvärd träd i form av alm samt blommande/bärande träd i form av apel.  
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Förekomst av flera skyddsvärda träd, varav tre av dessa dessutom klassificeras som särskilt 

skyddsvärda medför att det i NVO objektet förekommer miljöer och habitat som generellt sett är en 

bristvara i dagens vardagslandskap. Förekomsten av död ved (stående döda träd) får även anses vara 

tämligen rik jämfört med övriga delområden. I övrigt får biotopvärden anses vara begränsade i detta 

utfyllda område som gränsar mot idrottsparken. Sammantaget bedöms området hysa vissa 

biotopvärden. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Trots förekomst av flera skyddsvärda och särkilt skyddsvärda träd kunde inga naturvårdsarter påvisas 

på träden i samband med genomfört fältbesök. Dock observerades sjungande stenknäck och ärtsångare 

i området, vilket indikerar att området fungerar som häckningsmiljö för vissa fågelarter. Stare (sårbar, 

VU) observerades även födosöka tillfälligtvis men ingen häckning kunde konstateras inom objektet. 

Minst ett hålträd påträffades i området varför det dock kan tänkas att såväl stare som andra 

hålhäckande fåglar häckar i området. Insektsspår i form av gnagspår och utgångshål i förekommande 

döda träd var relativt låg (endast mindre mängd med gnagspår). Förvildad/planterad naverlönn växer 

även i detta objekt med ett par individer i området, varav en är av större dimensioner. Två av de större 

döda träden utgörs förmodligen också av naverlönn. Naverlönn anses endast förekomma naturligt på 

en lokal i Skåne, varför de aktuella fynden bedöms sakna egentligt naturvärde (se resonemang ovan i 

samband med NVO 1). Däggdjur i from av fälthare noterades i området liksom spillning av rådjur och 

räv. Sammantaget görs bedömningen att området hyser visst artvärde. 

 

Figur 8. Från vänster: Skyddsvärt dött träd (sannolikt oxel) bakom staket i gräns mot gångväg utanför. Utfyllt område med 

unga träd och buskage i gränsområdet mot idrottsparken Östgötaporten. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Området bedöms hysa Påtagligt naturvärde (klass 3).  

Diskussion 
Samtliga identifierade naturvärdesobjekt i området har bedömts till naturvärdesklass 3 och 4 

(Påtagligt till Visst naturvärde) i enlighet med de kriterier som finns angivna i den SIS standard för 

NVI (Swedish Standards Institute (SIS) 2014) som använts i föreliggande inventering.  

Områden i naturvärdesklass 3 och 4 utgör generellt områden som i sig själva inte behöver vara av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala (Swedish 

Standards Institute (SIS) 2014). Dock är det av betydelse att den totala arealen av dessa områden 

tillsammans med de ekologiska kvalitéer de besitter bibehålls eller förbättras i landskapet. Sett i ett 

lokalt perspektiv bidrar givetvis dessa naturvärdesobjekt till områdets biologiska mångfald eftersom 

det framförallt är här som vissa förutsättningar och livsmiljöer för olika livsformer påträffas. Aktuella 

naturtyper i dessa områden är dock inte att betrakta som särskilt sällsynta, unika eller extra 

skyddsvärda i det svenska landskapet.  

En översiktlig "analys" av förekomst av stadsnära grönstruktur som av varierande omfattning bedöms 

som betydelse för biologisk mångfald på minst lokal nivå har genomförts inom den subjektiva 

avgränsningen som innefattar kvartersområdena Kneippen, Eketorp och Borgs villastad. Inom detta 

område finns idag totalt cirka befintliga 22 grönområden av varierande storlek inklusive Såpkullen 

(Figur 9). Med grönområden avses i denna "analys" sådana ej hårdgjorda ytor där det även 

förekommer minst enstaka grupper av uppvuxna träd (således ej rena gräsytor). Privata trädgårdar ej 

medtagna. Sammanlagd yta av dessa 22 områden summerar upp till cirka 19,4 ha. Eftersom Såpkullen 

i sig utgör knappt 1,5 ha betyder det att ett ianspråktagande av hela Såpkullen för bostadsbebyggelse 

medför det en minskning av arealen tillgänglig "naturmarksliknande" miljöer med i storleksordning 

7,5% . Således, en exploatering av befintliga naturvärdesobjekt i större eller mindre skala, där de 

ersätts med exempelvis bostads- och villabebyggelse, medför givetvis att såväl förutsättningar för den 

faktiska biologiska mångfalden minskar i området, både momentant men även på sikt. Sannolikt 

kommer även det planerade bostadsområdet vid Såpkullen hysa vissa förutsättningar för biologisk 

mångfald men med all sannolikhet på lägre nivåer. Tillgången till tätortsnära grönområden i 

närområdet minskar också. Försämringen av förutsättningar för biologisk mångfald tillsammans med 

förslut av tätortsnära grönområden skall dock ställas mot behovet av nya och fler bostäder inom 

Norrköpings kommun. 

Inom planområdet identifierades 11 skyddsvärda träd definierade enligt beställarens definition. Sex av 

dessa träd faller även inom Naturvårdsverkets definition för särskilt skyddsvärda träd. I samband med 

eventuell exploatering i eller i anslutning till träd talar man inte sällan om hänsynsområden runt 
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enskilda träd. Som tumregel bruka man ange att åtgärder som riskerar skada trädets rötter, stam eller 

krona skall undvikas inom ett cirkelområde vars radie är 15 gånger stammens diameter eller har en 

radie som sträcker sig 5 meter utanför kronan. Det mått som utgör störst hänsynsområde bör väljas. 

Åtgärder som riskerar att påverka skyddsvärda träd negativt (ex. avverkning, schaktning etc. ) kan 

betraktas som risk för väsentlig påverkan på naturmiljön. Sådana planerade åtgärder bör därför föregås 

av samråd med berörd tillsynsmyndighet, vilket i det aktuella fallet utgörs av Länsstyrelsen. 

Lämpligen görs en anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken om sådana åtgärder planeras. 
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Figur 9. Översiktlig visuell analys från tillgängligt flygfoto över naturmarksliknande områden inom kvarteren Eketorp, 

Kneippen och Borgs villastad. 
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Träd 
nr 

SWEREF  
E 99 

16.30 

SWEREF 
N 99 
16.30 

SWEREF 
E99 TM 

SWEREF 
N99 TM 

Art 

Vetenskaplig 
namn 

Status Omkrets 
Antal 

hål 
Beräknad 
diameter 

Naturvärdes-
klass 

Beskrivning 
Särskilt 

skyddsvärt träd 
enl. NV kriterier 

Kommentar 

1 130992 6496274 568215 6494225 Knäckepil Salix fragilis Levande 192 
 

61 
Klass 2 (visst 
naturvärde) Grovt träd 

  

2 130958 6496291 568181 6494241 Naverlönn? 
Acer 
campestre? Dött 332 

 
106 

Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Jätteträd, 
Grovt 
stående 
dött träd Ja, Jätteträd 

 

3 130954 6496291 568177 6494242 Naverlönn? 
Acer 
campestre? Dött 180 

 
57 

Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Grovt 
stående 
dött träd 

  

4 130949 6496282 568172 6494232 Naverlönn 
Acer 
campestre Levande 192 2 61 

Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Grovt 
hålträd Ja, Grovt hålträd 

 

5 130962 6496270 568185 6494221 Oxel? 
Sorbus sp? 
 Dött 80 

 
25 

Klass 2 (visst 
naturvärde) 

Klent 
stående 
dött träd 

 

Dubbelstam 
80+60 cm 
omkrets 

6 131031 6496288 568254 6494240 Skogsalm Ulmus glabra Levande 310 1 99 
Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Jätteträd, 
Grovt 
hålträd Ja, Grovt hålträd 

 Rödlistad 
(CR), 
Blanksvart 
trädmyra 
(signalart) 

7 131027 6496285 568250 6494237 Skogsalm Ulmus glabra Levande 188 
 

60 
Klass 2 (visst 
naturvärde) Grovt träd 

 

 Rödlistad 
(CR) 

8 131034 6496280 568257 6494233 Skogsalm Ulmus glabra Levande 255 1 81 
Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Jätteträd, 
Grovt 
hålträd Ja, Grovt hålträd 

 Rödlistad 
(CR) 

9 131037 6496272 568260 6494225 Hästkastanj 
Aesculus 
hippcastanum Levande 207 1 66 

Klass 1 (högt 
naturvärde) 

Grovt 
hålträd Ja, Grovt hålträd 

 

10 131043 6496267 568267 6494219 Skogsalm Ulmus glabra Levande 322 
 

103 
Klass 1 (högt 
naturvärde) Jätteträd Ja, Jätteträd 

 Rödlistad 
(CR) 

11 131020 6496186 568246 6494138 Apel sp. Malus sp. Levande 75 
 

24 
Klass 2 (visst 
naturvärde) 

Blommande 
och 
bärande 
träd 

  

12 131001 6496208 568226 6494159 Skogsalm Ulmus glabra Levande 212 
 

68 
Klass 2 (visst 
naturvärde) Grovt träd 

 

 Rödlistad 
(CR) 

 


