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1 INLEDNING 
Tyréns Sverige AB har tagit fram en detaljplan för Hjorten 1 m.fl. i Söderköping för att 
pröva möjligheten att tillskapa nya bostäder, inom i första hand, fastigheterna Hjorten 
1-2 och i andra hand pröva för till- och ombyggnader inom Hjorten 3-4 (Figur 1). Övrig 
mark som eventuellt kommer att ingå i planen planeras för befintlig markanvändning. 
Nybyggnationen planeras för lamell- och punkthus i 3-6 våningar. Inom fastighet 
Hjorten 1 ska 2 byggnader rivas för att lämna plats åt nybyggnation. Planområdet 
angörs från Länsmansgatan i sydväst. I direkt anslutning till planområdet i nordost 
ligger ett mindre skogsområde, Husby backar, som av Skogsstyrelsen utpekats som 
nyckelbiotop i oktober år 2020 (Figur 1). Aktuellt område för nyckelbiotopen planeras 
inte att exploateras och ingår även i kommunens naturvårdsprogram. Denna rapport 
syftar till att inventera naturvärdena i nyckelbiotopen och beskriva eventuella risker 
som kan uppstå vid nybyggnationen som kan påverka nyckelbiotopen negativt. 
Rapporten ska även ge förslag till eventuella hänsynstaganden för att minimera 
påverkan på naturområdet. 

  
Figur 1. Planområdet ligger i Söderköping, norr om E22, och är markerat med röd punkt (till vänster) och linje (till höger). Till höger: 
Delområde aktuellt för nybyggnation är markerat i blått. Nyckelbiotopen är markerad i grönt och är belägen strax nordost om 
området för nybyggnationen. 

1.1 NATURVÅRDSARTER 

I begreppet naturvårdsarter ingår rödlistade arter. Rödlistan (Artdatabanken 2020) ger 
en bedömning av risken för respektive art att dö ut från Sverige. De arter som finns 
upptagna i rödlistan har klassats beroende på dess risk att dö ut enligt följande 
klasser: NT – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – Akut hotad, RE – 
Nationellt utdöd. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns 
som hotade. 

Naturvårdsarter omfattar även signalarter och nyckelarter. Signalarter är arter som 
indikerar på naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i 
sällsynta miljöer eller miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats 
finns ofta förutsättningar för rödlistade arter (vissa signalarter är själva rödlistade). Det 
finns listor framtagna för signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter och 
för ängs- och betesmarker. Begreppet nyckelart används för arter som har stor 
betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. Exempel på nyckelarter är bäver, 
sälg och varg. 
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Arter som är fridlysta enligt Artskyddsförordningen ingår också i begreppet 
naturvårdsarter. Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och 
ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Det innebär att man 
inte får döda, skada, fånga eller störa dem. Man får inte heller skada eller förstöra 
vissa av arternas fortplantningsområden eller viloplatser. När det gäller fåglar bör 
speciell uppmärksamhet ges de arter som är skyddade i bilaga 1 och som är 
markerade med B, rödlistade fågelarter samt fågelarter som minskat med 50 % eller 
mer under perioden 1975-2005 enligt uppgifter från Svensk Häckfågeltaxering. Dessa 
urvalskriterier har använts i detta projekt. 

1.2 UPPDRAGET 

Uppdragets syfte är att inventera och beskriva befintliga naturvärden i skogsområdet 
nordost om planområdet, Husby backar. Detta för att identifiera och utvärdera vilken 
eventuell påverkan nybyggnationen kan orsaka i området samt ge utlåtande om vilka 
konsekvenser för naturvärdena som kan uppstå. Inventeringen genomfördes genom ett 
fältbesök, dels för att följa upp och bekräfta den inventering som gjordes av 
Skogsstyrelsen i oktober år 2020 men även för att specifikt eftersöka betydelsefulla 
arter kopplade till områdets biotop. I samband med besöket fotodokumenterades och 
beskrevs området. Fältbesöket utfördes 2021-11-26 av Fanny Edenborg, Tyréns AB. 
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2 METOD 
Före besöket genomfördes en skuggstudie. Studien visade att det främst är 
nyckelbiotopens sydligaste del som påverkas av skuggning. Den påverkade delen 
benämns hädanefter som riskområdet. Skuggstudien simulerades digitalt med den 
placering av husen som orsakade mest beskuggning av området. En mer detaljerad 
beskrivning av skuggstudien redovisas o avsnitt 2.1. Hela området som är markerat 
som nyckelbiotop besöktes, med särskild uppmärksamhet riktad mot riskområdet 
(Figur 2). Inventeringen utfördes inte inom ramen för Svensk inventeringsstandard 
(Svensk Standard, 2014) och ingen klassificering av områdets naturvärde gjordes. 
Däremot utgår diskussion kring områdets naturvärden från standardens 
klassificeringar. Metoden har upprättats i samråd med Söderköpings kommunekolog 
Magnus Karlsson. 

Hela nyckelbiotopen dokumenterades översiktligt med foto och text och de arter som 
omnämns i Skogsstyrelsens inventering från år 2020 eftersöktes. I hela 
nyckelbiotopen, dock främst i riskområdet, eftersöktes även spår efter specifika och 
rödlistade arter som är knutna till den aktuella biotopen. De arter som eftersöktes var 
reliktbock (Nothorhina muricata, rödlistad NT) och raggbock (Tragosoma depsarium, 
rödlistad VU). De båda arterna är beroende av solbelyst tall i luckiga skogsmiljöer för 
sin fortplantning (Artdatabanken, 2021). Reliktbocken är beroende av gamla eller 
senvuxna levande träd och raggbocken främst av död eller döende ved. Efter 
larvstadiet lämnas spår efter arterna i form av karaktäristiskt gnagda gångar och 
utgångshål på trädens stammar. 

  
Figur 2. Till vänster: Nyckelbiotopen, markerad i grönt, med området som löper störst risk för påverkan markerat i 
gult. Till höger: värsta tänkbara placering av huskropparna och beskuggning på nyckelbiotopen i relation till 
nyckelbiotopen och de träd med höga naturvärden som står närmast riskområdet (punkter i orange färg). 
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2.1 SKUGGSTUDIE 

En översiktlig skuggstudie genomfördes med tre husvolymer med en nockhöjd på 14 
meter vardera (Figur 3). Även om planen endast ska möjliggöra 2 huskroppar i detta 
geografiska läge illustreras här tre huskroppar. Detta för att redovisa värsta tänkbara 
scenario med avseende beskuggning av nyckelbiotopen, och för att anpassa 
byggnadernas placering efter det bäst sammanvägda placering. Skuggstudien 
simulerar beskuggningen samma klockslag under tre olika tidpunkter på året (mars, 
juni och oktober) för att visa skillnader i beskuggning över säsong. Exakt placering av 
huskropparna är ännu inte fastställd. 

 

A 

 

B 

 

C  

 
 

Figur 3. Beskuggning 
från huskropparna 
simulerat under (A) 
mars, (B) juni och (C) 
oktober månad kl. 
12:00. 
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2.2 UNDERLAG 

Det underlag som användes inför den aktuella inventeringen är protokollet från 
Skogsstyrelsens inventering av området som utfördes 2020-10-05. Området blev då 
registrerat som nyckelbiotop (N616-2020). Biotopkaraktären benämns som äldre 
talldominerad skog med trolig påverkan av tidigare skogsbete med hög förekomst av 
äldre tall. Vid inventeringen återfanns tallticka (Phellinus pini, rödlistad NT) och 
blomkålssvamp (Sparassis crispa, Skogsstyrelsens signalart). 

3 RESULTAT 

3.1 IDENTIFIERADE RISKER 

De två hus som idag står inom området för nybyggnation intill Husby backar är två 
våningar höga. Enligt planen för ny- och ombyggnationen kommer totalt två hus med 4 
att våningar byggas. I och med att biotopen potentiellt kan hysa arter som är beroende 
av äldre, solbelyst tall och död ved anses ökad beskuggning utgöra störst risk för 
förändring av nyckelbiotopen. De nya, högre husen förväntas kasta skugga längre in i 
nyckelbiotopen jämfört med de hus som står på platsen idag. 

3.2 INVENTERINGEN 

Vid fältbesöket bekräftades mycket av den information som angivits i Skogsstyrelsens 
protokoll från 2020. Det aktuella inventeringsområdet är ca 1,8 ha stort, domineras av 
tall av varierande ålder, med riklig förekomst av äldre tallar med pansarbark. Andra 
trädslag som förekommer är bland annat sälg, björk och rönn. Markskiktet domineras 
av blåbär- och lingonris samt olika gräsarter. Området är delvis kuperat där berg i 
dagen skymtas på flera platser. Död ved förekommer endast sparsamt. Den större 
delen av området är luckigt med glest placerade träd där solen kan tränga igenom 
trädkronorna (Figur 3). Den sydligaste delen av området, riskområdet i Figur 2, är av 
liknande karaktär men där är buskskiktet mer utbrett och gör området slyigt och 
ibland oframkomligt (Figur 3). Buskskiktet i detta område utgörs av slån, hagtorn, en 
och apel. Träden här är yngre än i övriga delar av området, även om enstaka senvuxen 
tall förekommer. 
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Figur 4. Till vänster: luckig tallskog med riklig förekomst av äldre tall med pansarbark, en bild tagen i den norra delen av området, 
representerar större delen av nyckelbiotopen. Till höger: Ett foto taget i den sydligaste delen av området, riskområdet, där enstaka grövre tall 
förekommer men där även yngre tall, lövträd och busksly förekommer frekvent och minskar solinstrålningen. 

Under fältbesöket återfanns tallticka (Phellinus pini, rödlistad, NT) på en äldre tall som 
växer i närheten av riskområdet. Blomkålssvamp återfanns inte, dock är det troligt att 
eventuella individer av arten antingen brutits ner eller har blivit plockad vid denna 
tidpunkt på året. På flertalet trädstammar observerades tydliga spår efter vedlevande 
insekter men spår efter tidigare nämnda reliktbock och raggbock återfanns inte. 

4 DISKUSSION & UTLÅTANDE 
Husby backar som är beläget norr om etableringsområdet bedöms som äldre tallskog. 
Biotopen karaktäriseras av en luckighet mellan träden där solen tillåts tränga igenom 
och belysa trädstammar och liggande död ved. Miljön är gynnsam för den rödlistade 
arten tallticka som återfanns. Tydliga tecken på att andra vedlevande insekter finns i 
området återfanns. Vidare är förekomst av solbelysta, äldre tallar en förutsättning för 
att de tidigare nämnda arterna reliktbock och raggbock ska etablera sig. Även om 
arterna inte observerats under platsbesöket har de rapporterats till artportalens 
artdatabank i områden kring Söderköping (bl.a. Norrköping, Linköping och i 
Östergötlands kustområde). Därmed är det möjligt för ovan nämnda arter, och andra 
vedlevande insekter, att sprida sig till Husby backar över tid.  

Skulle etableringen av de nya bostadshusen förändra biotopens karaktär minskar detta 
förutsättningen för arternas spridning. Vidare sker idag en minskning av den aktuella 
biotopen i Sverige idag på grund av det höga virkesvärdet äldre, grova tallar. Därför är 
biotopen viktig att bevara i landskapet (Artdatabanken, 2021). Att etableringen skulle 
orsaka större förändringar i aktuellt naturområdet bedöms dock inte vara fallet. Ökad 
beskuggning är den förändring som den planerade ny- och ombyggnationen anses 
orsaka Husby backar. Husen planeras tätt inpå avgränsningen mot nyckelbiotopen. 
Skuggstudien visar dock att det endast är nyckelbiotopens sydligaste del som påverkas 
i begränsad utsträckning av ökad beskuggning (Figur 5). Denna del är mycket slyig och 
förekomsten av både gamla tallar och död ved är också betydligt mindre i jämförelse 
med området längre norrut. Risken för att skuggningen från husen skulle orsaka 
förlust av de värdefulla strukturer som arterna är beroende av anses därför vara 
mycket liten, både i nutid och i framtiden. I och med att reliktbock och raggbock inte 
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återfinns på platsen idag kommer etableringen inte heller orsaka någon förlust av 
individer av arterna. Det är dock viktigt att säkerställa att ingen fysiskt påverkan sker 
inom nyckelbiotopen under byggtiden. 

Risken för att värdefulla strukturer, som t.ex. äldre tallar och död ved missgynnas, kan 
minskas. Detta genom att välja den placering på huskropparna som orsakar minst 
beskuggning av nyckelbiotopen. Skulle till exempel död ved trots detta påverkas av 
ökad beskuggning kan den med fördel flyttas till en annan, mer solbelyst del inom 
nyckelbiotopen. 
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