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Backavallens naturvärden
Naturområdet som omfattas av detaljplan Backavallen hyser vissa naturvärden, huvud-
sakligen i form av relativt grova skyddsvärda träd, rödlistade och fridlysta arter samt na-
turvårdsarter. Här finns också inslag av hällmark med block, stenrösen, blommande och 
bärande träd samt mindre inslag av torrakor och vedlågor. De största värdena är knutna 
na till de grova träden.
Grönområdet pekas i kommunens grönplan ut som en del av ett stråk i den urbana 
grönstrukturen i nordsydlig riktning, från centrum i norr till Djulö i söder. Inte minst av 
den anledningen finns ett värde, t.ex. för flygande insekter och fåglar, att bevara de om-
rådets gröna karaktär genom att spara de större träd som kan sparas.

Rekommendationer
Försök anpassa bebyggelsen för att om möjligt spara de inmätta skyddsvärda träden. 
Detta gäller generellt inom området men särskilt de grova tallarna inklusive den grova 
granen i slänten upp mot hällmarken (område C) samt ekarna i område A och E. Vegeta-
tionen på hällmarken i söder, kan med fördel sparas, men skötas för att gynna blomman-
de och bärande träd som rönn, fågelbär, häggmispel och vitoxel. Frihugg kring ekar på 
bekostnad av uppväxande gran, asp och björk. Överväg ringbarkning av asp för att mot-
verka slyuppslag. Släpp gärna upp lindskott på lämpliga ställen när de växer upp igen. 
Försök att skydda beståndet av svinrot samt sköt denna yta helst genom slåtter på sen-
sommaren (ej gräsklippning).

Sammanfattning



 

BAKGRUND

Detaljplan Backavallen består idag av ett mindre skog-
bevuxet område beläget direkt öster och nordost om 
idrottsplatsen Backavallen (se karta). Området planeras 
för bostadsbebyggelse i form av radhus och flerbostads-
hus med tillhörande gatumark, parkeringsplatser mm. I 
norra delen av området planeras för en butik samt parke-
ring. I samband med exploateringen har beställaren, Te-
gelstaden AB, efterfrågat en inventering och värdering av 
befintliga naturvärden på platsen. 

T ID IG ARE UTRE D NING AR OCH UND E RL AG

Underlagen utgjordes, utöver handlingar framtagna un-
der planarbetet, av en översiktlig Naturvärdesinventering 
av tätortsnära natur & grönytor i Katrineholms kommun 
(Sweco, 2015), dels i form av Katrineholms kommuns un-
derlag till Grönplan respektive sociotopkartering (båda 
Ekologigruppen, 2016).

I Swecos naturvärdesinventering från 2015 motsva-
ras det aktuella planområdet av två delområden. Den hu-
vudsakliga delen av planområdet (våra delområden B, 
C, D, och E) är synonymt med Swecos område nr 339, 
medan område A utgör en del av Swecos område 338. 
Då texten som står beskriven om område 338 mest 
handlar om ytor utanför planområdet är detta område ej 
relevant att referera till här. Följande bedömning görs om 
område 339:

Bakgrund och underlag
• Område nr: 339 Biotoptyp: Blandskog NVB: Visst 
naturvärde
Beskrivning: Talldominerad blandskog med tall (även tall-
plantage), vårtbjörk, gran, ung ek och rönn. Trivialt fält-
skikt med örnbräken, piprör, blåbär och inte minst aspsly. 
I ett parti med tallplantage förekommer rikligt med unga 
lindskott. Centralt i området står en grupp tämligen gro-
va tallar och en grov gran med spår av signalarten gran-
barkgnagare. Här finns också ett litet hällmarksområde. 
Död ved saknas.
Friluftsvärden: Troligen inte.
Skötselförslag: Låt skogen åldras, lämna död ved, avver-
ka tallplantagen för att prioritera lindarna.

I underlag till Grönplan nämns det aktuella grönom-
rådet intill Backavallen inte specifikt, men finns med i 
en översiktlig bedömning där det bedöms som bland-
skog med visst naturvärde (motsvarande klass 3 enligt 
NVI-standard). Backavallen tas upp som en rekreativ 
målpunkt, men de identifierade värdena är främst socio-
topvärden. Backavallenområdet tas även upp som del 
av ett stråk i den urbana grönstrukturen i nordsydlig rikt-
ning från centrum i norr till naturområdet kring Djulö i sö-
der. Backavallenområdet föreslås där som en större park 
i den urbana grönstrukturen (illustration sid 15).

I Sociotopkarteringen är Backavallen noterad som ett 
Grönområde med höga rekreativa kvaliteter, fr.a. knut-
na till sport och lek samt sociala aktiviteter. I intervjustu-

dien framkommer dock att dessa värden främst är knutna 
till besök för idrottsliga aktiviteter, framför allt inomhus, 
men även skridskobanan nämns. Dock ser man en möj-
lighet att utveckla grönvärdena i området: Skogsdungar 
och trädridåer i utkanten av området föreslås utvecklas 
för att användas i högre utsträck¬ning – gärna för aktivi-
teter med sportanknytning såsom naturlekplats, spår för 
terräng-cykling och utegym. (ev. illustration)

Miljöbedömning
Kommunen har även begärt yttrande över underlag om 
behov av miljöbedömning enligt 6 kap. Miljöbalken från 
Länsstyrelsen. I Länsstyrelsens yttrande från augusti 
2020 meddelas att Länsstyrelsen delar kommunens be-
dömning att förslaget inte innebär betydande påverkan 
på miljön. Avseende naturmiljö föreslår Länsstyrelsen att 
man utöver de åtgärder som föreslås i utredningen även 
bör se över möjligheten att bevara de grova tallar som fö-
rekommer inom planområdet.
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Inventeringen genomfördes genom platsbesök den 21 maj 
2021. Inventeringen utfördes av Jan Wijkmark och Felicia 
Sjösten Harlin, båda ekologer på White arkitekter. Metodi-
ken följer standarden för naturvärdesinventering (NVI) SS 
199000:2014. Innan inventeringen genomfördes gicks för-
utsättningarna igenom med de planarkitekter på White som 
arbetar med framtagandet av detaljplanen. Dessutom stu-
derades underlag i form av kartor, illustrationer och rappor-
ter.

Träd av klasserna högsta naturvärde (klass 1), höga na-
turvärden (klass 2) har noterats och mätts in. Även vissa 
träd med påtagliga naturvärden (klass 3) har mätts in. An-
dra värdefulla och intressanta objekt noterades och mättes 
in också. Inmätningen gjordes med hjälp av Google Maps. 
Viss felmarginal kan förekomma för inmätta träd, uppskat-
ningsvis upp till fem meters felmarginal.

Det aktuella området delades in i fem olika delområden ef-
ter dess karaktär. Samtliga delområden har beskrivits och 
naturvärdesbedömts.

Sökningar har gjorts i Artportalen efter tidigare observera-
de förekomster av naturvårdsarter och rödlistade arter mm 
som har rapporterats inom och strax utanför inventerings-
området. Identifierade rödlistade samt fridlysta arter som 
observerades under inventeringen har rapporterats till Art-
portalen.

OM S TANDARDEN FÖR NV I

Det främsta syftet med en naturvärdesinventering (NVI) 
är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för 
biologisk mångfald inom ett specifikt område. Bedömning-
en av naturvärdet följer en framtagen SIS-standard, SS 
199000:2014, där värdet utgår från de två bedömnings-
grunderna biotop (typ av naturmiljö och dess kvaliteter) och 
arter (faktiska artförekomster). En NVI resulterar i avgräns-
ningar och naturvärdesklassningar av olika delområden 
med objektbeskrivningar. Dessutom brukar en artlista med 
inmätta skyddsvärda träd bifogas (se bilaga 1), liksom en 
övergripande beskrivning av kopplingar till den omgivande 
grönstrukturen.

Naturvärdesklassningar av biotoper:

Högsta naturvärde, naturvärdesklass 1

Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.

Högt naturvärde, naturvärdesklass 2

Stor positiv betydelse för biologisk mångfald.

Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3

Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.

Visst naturvärde, naturvärdesklass 4

Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Metodik
Naturvärdesklassningar av träd:

Naturvärdesklass 1

Högsta naturvärde

Naturvärdesklass 2

Högt naturvärde

Naturvärdesklass 3

Påtagligt naturvärde
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Observerade ekologiskt värdefulla arter inom 
detaljplaneområdet Backavallen:

Svinrot (Scorzonera humilis) (NT)
Liljekonvalj (Convallaria majalis) F *
Lind (Tilia cordata) S, NV
Ek (Quercus robur) NV, NA

OM OLIK A DEFINIT IONER

Det finns flera olika klassificeringar av arter som är vär-
defulla i olika miljöer. De som gäller här är:

Naturvårdsarter 
Ett samlande begrepp för arter som är skyddsvärda ge-
nom att de indikerar att ett område har höga naturvär-
den eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald. Begreppet har myntats av ArtDatabanken för 
att samla olika skyddsvärda arter under ett begrepp, så-
som skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i iden-
tifierade Natura 2000 naturtyper, ansvarsarter, signalar-
ter etc. Naturvårdsarter kan finnas i upprättade officiella 
listor t ex skogsstyrelsens signalarter, eller vara sådana 
som inventeraren bedömer uppfylla definitionen för na-
turvårdsart. Dessa arter är märkta med NV.

Nyckelarter är arter vars förekomst på ett avgörande sätt 
påverkar förutsättningar för biologisk mångfald (SIS stan-
dard 199000:2014). Hit hör t ex ofta grova träd såsom äld-
re ekar, som är värdväxt för en rad andra arter. Dessa arter 
är märkta med NA.

Rödlistade arter
Rödlistning i Sverige följer Internationella naturvårds- 
unionen (IUCN) system för att utvärdera och bedöma till-
ståndet för arter i naturen. Det är ett hjälpmedel för att göra 
naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk 
status. De allvarlighetskoder som projektet omfattas av är 
EN (starkt hotad), CR (akut hotad), NT (nära hotad) och 
VU (sårbar).

Signalarter 
Med signalarter menas arter som genom sin närvaro kan in-
dikera att ett område har höga naturvärden. Dessa arter är 
märkta med S.

Arter klassade som något avovanstående har inget juru-
diskt skydd i lagens mening.

Värdefulla arter och lagskydd

L AGSK YDD

Fridlysta arter 
Fridlysning är ett sätt att skydda en växt- eller djurart som 
riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Fridlys-
ning kan också ske för att uppfylla internationella åtagand-
en. För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte 
får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada 
de fridlysta växterna. Bestämmelserna om fridlysning av lil-
jekonvalj finns i 9 § artskyddsförordningen. Dessa arter är 
märkta med F.

* Det är i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands 
län, samt på Öland i Kalmar län förbjudet att:
1. Gräva eller dra upp exemplar av växten med rötterna.
2. Plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växten 

för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller 
avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantnings-
miljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att 
utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning 
och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Förslaget bedöms inte påverka artens möjlighet att fin-
nas kvar som art. En dispensansökan behöver dock 
upprättas.
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Karta naturvärdesobjekt
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Naturvärdesbedömning
Visst naturvärde (klass 4). De största värdena är knutna 
till ekarna, linden samt till förekomsten av svinrot. För-
teckning över naturvärdesklassade träd inom området 
hittas i bilaga 1.

Beskrivning
Ljust, tämligen glest bevuxet lövskogsområde som hållits 
öppen genom att sly avverkas (troligen med röjsåg). Om-
rådet har därför delvis förändrats jämfört med den natur-
värdesinventering som genomfördes 2015 (se ovan). T ex 
förekommer knappt några unga lindskott som inte kapats. 
Senaste röjningen bedöms ha gjorts förra året då slyet var 
nedkapat till låg nivå. Trädskiktet domineras av ett tiotal 
unga och medelålders ekar, varav den största med en di-
ameter på strax under 80 cm. Utöver ekarna finns ensta-
ka björkar samt en grov asp (60-70 cm diameter). Längst 
i väster finns en (troligen planterad) lind. Fältskikt domine-
ras utöver olika gräsarter av liljekonvalj, gökärt, vitsippa, 
mm. Bland avslaget sly noteras utöver asp och björk även t 
ex flertalet lindskott. Flera trägdårdsflyktingar från de när-
liggande områdena såsom kaprifol och vitoxel försöker eta-
blera sig. Det finns ett inslag av invasiva arter. Lupin har 
börjat vandra in från än näraliggande parkering med åter-
vinningskärl. Även enstaka vresrosor förekommer. 

I den ostligaste delen finns ett relativt stort bestånd av den 
rödlistade svinroten (Scorzonera humilis), en hävdgynnad 
art som minskat mycket med avtagande hävd fr.a. i form av 
slåtter. När gräsmarkerna växer igen trängs den ut av mer 
konkurrensstarka arter. Här har den sannolikt kunnat hålla 
sig kvar genom att marken hålls öppen.

Förslag till åtgärder
Försök spara så många som möjligt av de befintliga ekar-
na, genom noggrann inplacering av byggnader och gatu-
mark. Om genomsläppliga material väljs för t ex parkerings-
ytor kan enskilda träd passas in mellan enskilda p-platser.  
Skydda beståndet av svinrot samt säkerställ framtida sköt-
sel. Fortsatt skötsel av de öppna gräsytorna med slåtter-
verktyg (ej vanlig gräsklippare) är önskvärt. Avverkningen 
av den stora aspen kommer t ex  att medföra ett stort upp-
slag av rotskott.  Om något lindskott även kan sparas är det 
av mervärde. Inom området nedtagna träd läggs med fördel 
upp som död ved i kvarstående/närliggande naturmark för 
att gynna fågel-, svamp- och insektsliv mm.

Naturvärdesobjekt A

Stor ekSvinrot
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Naturvärdesbedömning
Visst naturvärde (klass 4). De största värdena är knut-
na till de stora tallarna och särskilt till de största träden i 
söder, upp mot delområde C. Förteckning över naturvär-
desklassade träd inom området hittas i bilaga 1.

Beskrivning
Flack, öppen, glest bevuxen blandskog dominerad av en-
staka större tallar. I områdets västra kant, mot den konstru-
erade vallen i område E, löper ett staket, men naturtypen 
fortsätter en bit på andra sidan staketet, in emot forten på 
vallen. I trädskiktet finns även några medelålders björkar 
samt enstaka exemplar av ek, asp, rönn och sälg. Spår av 
flera kulturväxter och trädgårdsflyktingar syns, såsom kärs, 
kaprifol, vitoxel och röda vinbär. Även ett par små idegra-
nar förekommer, även de säkerligen spridda från intilliggan-
de trädgårdar. Fältskiktet domineras av gräsarter sam örter 
som vitsippa, ekorrbär, gullris, träjon och stenbär. Precis 
som i område A är större delen av detta område hävdat ge-
nom slyröjning. Området har därför delvis förändrats jäm-
fört med den naturvärdesinventering som genomfördes 
2015 (se ovan). T ex  förekommer knappt några unga lind-
skott. Inte heller syns den tallplantage som nämndes 2015 
(om inte de yngre tallarna på vallen, område E avses).
 I den norra delen, där inslaget av trädgårdsflyktingar är 
störst, finns möjligen lämningar efter en mindre byggnad. 
Här kommer även en mindre berghäll i dagen. Området blir 
söderut successivt något mer trädbevuxet, där ett antal 
stora, solitära tallar på upp till 70 cm diameter skapar ka-
raktär. Inom området förekommer även flertalet grova aspar 
(60-70 cm diameter), ett par torrakor (stående döda träd) 

och ett antal vedlågor (liggande död ved).

Förslag till åtgärder
Inpassa bebyggelse och gatumark för att spara så många 
av de befintliga tallarna som möjligt. Även bärande träd så-
som rönn bör sparas i möjligaste mån. De största träden i 
söder liksom en skyddszon intill dem bör sparas.
Inom området nedtagna träd läggs med fördel upp som 
död ved i kvarstående/närliggande naturmark för att gynna 
fågel-, svamp- och insektsliv mm.

Naturvärdesobjekt B

Torraka (stående dött träd).Blandskog i område B
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Naturvärdesbedömning
Visst naturvärde (klass 4). De största värdena är knutna 
till de bärande träden och buskarna. Området kan anas ha 
något större rekreativt värde än övriga delområden genom 
spår av naturlek mm samt den korsande stigen. Förteck-
ning över naturvärdesklassade träd hittas i bilaga 1.

Beskrivning
Låg bergrygg i öst-västlig riktning bevuxen med gles häll-
marksvegetation samt en hel del berg i dagen. Trädskik-
tet domineras av lite yngre tallar och björkar med inslag av 
ek. Här finns även flertalet mindre träd och buskar såsom 
fågelbär, rönn, en, häggmispel samt en yngre vitoxel. I fält-
skiktet finns t.ex. ljung, bergsyra, skogssviol och kruståtel. 
Enstaka block ligger strödda över marken. I den västra de-
len av området finns en stenansamling som kan vara ett od-
lingsröse eller möjligen en fornlämning. Över bergryggen 
går en mindre stig som viker norrut vid staketet mot vallen 
i väster. Inom området finns berghällar, flyttblock och sten-
rösen. Mindre inslag av död ved förekommer. Längst i norr i 
denna del, i slänten ner mot objekt B, finns inventeringsom-
rådets största tallar samt en grov gran. Träden har en dia-
meter på cirka 80 cm. 

Förslag till åtgärder
Spara från bebyggels, men sköt området för att gynna 
blommande, bärande träd. Var varsam om de grova träden i 
samband med exploatering.

Naturvärdesobjekt C

Hällmark i område C
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Naturvärdesbedömning
Visst naturvärde (klass 4). De största värdena är knut-
na till de ekarna. Förteckning över naturvärdesklassade 
träd hittas i bilaga 1.

Beskrivning
Inventeringsområdet avslutas i bergryggens sydslänt som 
vetter ned mot en fotbollsplan. I detta lite mer klimatiskt 
gynnade läge finns en gles skog dominerad av några med-
elålders ekar, som tävlar om utrymme med snabbt uppväx-
ande granar, björkar och aspar. Fältskiktet domineras av 
blåbär, lingon, liljekonvalj och piprör. En grov björk om 50-
60 cm diameter förekommer i det sydöstra hörnet närmast 
fotbollsplanen.

Förslag till åtgärder
Friställ ekar genom att avlägsna uppväxande gran och asp.
Inom området nedtagna träd läggs med fördel upp som 
död ved i kvarstående/närliggande naturmark för att gynna 
fågel-, svamp- och insektsliv mm.

Naturvärdesobjekt D

Ek och tall i område D.
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Naturvärdesbedömning
Låga naturvärden (oklassat). Förteckning över naturvär-
desklassade träd hittas i bilaga 1.

Beskrivning
En några meter hög, konstruerad vall som avgränsar 
idrottsplatsen från skogsytan. Hela ytan var inte tillgäng-
lig vid inventeringstillfället pga stängsel, men kunde över-
blickas, Baserat på att en del av vallens västsida har fått 
vegetationstäcket avlägsnat, består vallen av grovt natur-
grus, vilket kan stärkas av att trädskiktet främst består av 
yngre tallar, med inslag av asp, sälg och björk. Västslän-
ten ner mot idrottsplatsen har till stora delar planterad ve-
getation, huvudsakligen berberis. Då inte motsvarande 
slyröjning skett på vallen som utanför så har delar av vallen 
kraftigt slyuppslag av framför allt asp. Även här finns flera 
inslag av trädgårdsflyktingar. Buskskiktet domineras av ung 
hägg, måbär mm. I fältskiktet finns bl a kärs och kanaden-
siskt gullris.

Förslag till åtgärder
Denna del av området har lägst naturvärden och vallen ska 
enligt uppgifte dessutom avlä’gsnas. Därför ges inga sär-
skilda remommendationer.

Naturvärdesobjekt E

Avskalad slänt i område E
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OMR ÅDE A

Klass 2
1. Ek, ca 80 cm diameter

Klass 3
25. Lind, 30-40 cm diameter
26. Ek, 40-50 cm diameter
27. Ek, 40-50 cm diameter
28. Ek, 40-50 cm diameter
29. Ek, 50-60 cm diameter
30. Ek, 40-50 cm diameter
31. Ek, 30-40 cm diameter

OMR ÅDE B

Klass 3
 4. Tall, 50-60 cm diameter
 5. Tall, 50-60 cm diameter 
 6. Tall, 50-60 cm diameter
 8. Tall, 60-70 cm diameter
 9. Tall, 60-70 cm diameter 
10. Tall, 60-70 cm diameter
11. Tall, 60-70 cm diameter
12. Tall, 60-70 cm diameter

13. Tall, 60-70 cm diameter
14. Tall, 60-70 cm diameter
15. Tall, 60-70 cm diameter
16. Tall, 60-70 cm diameter
19. Tall, 50-60 cm diameter 
20. Tall, 60-70 cm diameter

OMR ÅDE C

Klass 2
2. Gran, ca 80 cm diameter
3. Tall, ca 80 cm diameter

Klass 3
21. Tall, 60-70 cm diameter
22. Tall, 40-50 cm diameter
23. Tall, 50-60 cm diameter
24. Tall, 60-70 cm diameter
36. Fågelbär, 20 cm diameter

OMR ÅDE D

Klass 3
32. Ek, 30-40 cm diameter
33. Ek, 40-50 cm diameter

34. Ek, 40-50 cm diameter
35. Ek, 40-50 cm diameter
37. Fågelbär, 20 cm diameter

OMR ÅDE E

Klass 3
 7. Tall, 50-60 cm diameter
18. Tall, 50-60 cm diameter
17. Tall, 40-50 cm diameter

Bilaga 1. 
 
Förteckning över naturvärdesklassade träd
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