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Figur 1 Tallticka 
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Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal i Värmdö 
kommun 

Skogsstyrelsen har under våren 2013 utfört en nyckelbiotopsinventering på 

uppdrag av Värmdö kommun på delar av fastigheterna Västra Ekedal för den 

del som är i Värmdö kommun. Arbetet är utfört enligt Skogsstyrelsens 

metodik. De biotoper med högst naturvärdeskvalité är klassificerade som 

”nyckelbiotoper” vilket definieras att de har förutsättningar för hotade arter 

ska kunna hitta livsmiljöer inom avgränsningen genom olika former av 

strukturer t.ex. grova, gamla träd av olika trädslag och död ved i varierande 

grad av nedbrytning. ”Högre naturvärden” har ej i dagsläget förutsättningar att 

klassificeras som nyckelbiotop men har kommit långt på väg att, beroende på 

biotoptyp, inom ett tidsintervall på 20-40 år kunna övergå till nyckelbiotop. 

Det under förutsättning att skogen i avgränsningen vårdas så att de biologiska 

värden som finns i området gynnas. Besökta fastigheter som ingår är Västra 

Ekedal 1:10 och 1:11 samt en liten del av Östra Ekedal 1:43, området norr om 

väg 222 och avgränsas åt nordväst och nordost av Gamla Skärgårdsvägen och 

åt sydost av Graningevägen. Väst om Gamla Skärgårdsvägen ingår 

fastigheten Västra Ekedal 1:23. Inventeringen utfördes i fält 22 maj 2013. 

Beskrivning. 

Området är relativt tätortsnära och har några villaområden i anslutning till 

avgränsad yta. Området består av flera skogsdungar med mycket gammal 

tallskog i de högre belägna partierna och medelålders gran- och lövskogar i 

slänterna och på de f.d. inägomarkerna. I området finns även en upplagsplats 

och ett område för förvaring av krossmassor. De äldsta skogsdungarna har en 

lång skoglig kontinuitet och dessutom en hel del mycket gamla träd. Flera 

rödlistade arter kräver både hög trädålder och lång kontinuitet av 

trädbevuxenhet. Då den kombinationen är ovanlig i dagens skogslandskap är 

det därför viktigt att de små refugier som trots allt finns kvar förblir värdefulla 

livsmiljöer för många hotade arter i dagens landskap. I lövskogarna finns 

spridda gamla relativt grova ekar som är en rest av äldre markanvändning. 

Små branter med yngre till medelålders skog utökar variationen av biotoper 

med ofta lövrika partier nedan branten tillsammans med block och ädla 



    

 

lövträd. En del av de gamla ursprungliga inägomarkerna är planterade med 

gran och för c:a 30-40 år sedan. 

 

Figur 2, inventerat område endast den del som är i Värmdö kommun 

Resultat. 

Inventeringen gav 7 st nyckelbiotoper i skogsmark och delvis på berg med en 

sammanlagd areal på c:a 10 ha. Medelarealen på dessa 7 biotoper är c:a 1,4 

ha. Området har även 9 st. högre naturvärden med en sammanlagd areal på 

knappt 14 ha.

 



    

 
Figur 3 Nyckelbiotoper i rött och högre naturvärden i  gult. 

  

Diskussion.  

Gemensamt för de inventerade nyckelbiotoperna är att de träd som växer i 

området är mycket gamla sannolikt över c:a 140 år. På hällmarkerna är träden 

över 200 år gamla. När tallarna börjar få grov bark och platt krona samt att 

tallticka börjar växa ut från träden ger det indikation på mycket gammal skog. 

Det finns mykorrhizabildande svampar som är knutna till gamla barrträd och 

flera av dem är sällsynta då de som är beroende av att det finns kontinuitet av 

gamla barrträd. Den varma miljön i sydbranterna med inslag av gamla 

senvuxna ekar och även lind har en intressant insektsfauna men även lavfloran 

är värdefull. Nordbranterna är beskuggade och har en högre luftfuktighet. Det 

ger förutsättningar för mossor att etablera sig. Hällmarkerna med berg i dagen 

och tunt jordskikt har utarmats via återkommande bränder och vindpåverkan. 

Här har enstaka träd och trädgrupper med mycket gamla och senvuxna tallar 

klarat påfrestningar av brand, väder och vind. De är ofta värdträd för insekter 

med krav på gamla tallar i solbelysta varma lägen. Död ved förekommer 

spridd med både liggande död ved och torra träd.  

Variationen med olika ståndortsförhållanden, trädslagblandning och 

åldersspridning där den riktigt gamla skogen dominerar ger förutsättningar för 

många hotade arter som i dagens skogslandskap har svårt att finna lämpliga 

livsmiljöer. Ett kvitto på bedömningen är att hänsynskrävande arter enligt 

Artdatabankens rödlista är funna i maj när de biologiska förutsättningarna för 

inventering inte är ideala och dessutom med flera fynd.     

 

Högre naturvärden 

De högre naturvärden som är funna har biologiska värden på gång och utgör 

ett komplement till nyckelbiotoperna. De kan ev. på sikt bli intressanta för 

mer krävande arter som inte bara hittar livsmiljöer i området utan biotoperna 

kan även utgöras som spridningskorridor ut i resten av landskapet.  

Biotoper som generellt är viktiga för bl.a. fåglar är de gamla ihåliga träd av 

främst ek som finns i spridda i området. Fuktiga och blöta partier exempelvis 

kärret i norra delen ger skydd och födoplatser men även möjlighet för fåglar 

att häcka. 

I de beskrivna nyckelbiotoperna och i de högre naturvärdena har skogsbruk 

inte bedrivits under lång tid. De skogsdungar som är kvar med gamla träd är 

små värdekärnor i det bebyggda landskapet och som ger ovanliga arter 

möjlighet att spridas till omgivningarna. 

Sociala värden 

Sociala värden genom promenader och utflykter till dessa rika miljöer ger 

också ett mervärde och ökar livskvaliteten för de boende i omgivningarna. En 

nackdal med närhet till bebyggelse är luftföroreningar från trafiken. Skador 

genom förändrad barkkemi från luftföroreningar på gamla ekar har utarmat 

lavfloran på träd med specifika naturvärden. 



    

 

Rödlistade arter enligt Artdatabankens rödlista utgåva 2010 i rödlistekategori 

NT: 

Tallticka (Phellinus pini) i flera områden på gamla tallar. 

Ekticka (Phellinus robustus) på klen gammal ek  

Artdatabanken har även uppgifter att det ska finnas vedtrappmossa 

(Anastrophyllum hellerianum) och knärot (Goodyera repens) i området. 

  

 

På Skogsstyrelsens vägnar 

 

Stefan Eklund 

Naturvårdsspecialist 

Källor: 

Niklas Wårdell, Värmdö kommun 

 

Handbok för inventering av nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen 2013 

  

Rödlistade arter i Sverige 2010, Artdatabanken 

Artportalen, www.artportalen.se 

 

Bilagor: 

Beskrivningar över nyckelbiotoper och högre naturvärden 


































































