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Bakgrund 
Köping ligger centralt i Mälardalen, i västra delen av Västmanlands län vid Mälarens innersta vik, Gal-

ten. I kommunen bor i dag drygt 26 000 personer varav ca 19 000 i tätorten Köping. Befolkningen har 

under de senaste fem åren ökat kontinuerligt och prognoser visar på en fortsatt stigande befolknings-            

utveckling.

Köpings kommun har en rik och omväxlande natur. Även i och nära tätorten finns många värdefulla 

naturmiljöer som bland annat ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. De gröna områdena 

utgör en viktig resursbas för människor och ger en grön ryggrad för biologisk mångfald, rekreation och 

friluftsliv. Kommunen har en uttalad målsättning att dessa värden ska bevaras och utvecklas. I över-

siktsplanen som aktualiserades 2018 fastslås ett antal mål för kommunens naturvårdsarbete liksom 

för arbetet med friluftsliv och rekreation. Det finns därför ett stort behov av underlag och strategier för 

att bevara grönstrukturen, samtidigt som staden växer. 

Föreliggande utredning är ett led i att uppfylla översiktsplanens mål och viljeinriktning gällande natur-

vård, rekreation och friluftsliv och bli ett planeringsunderlag vid framtagandet av en fördjupad över-

siktsplan (FÖP) för Köpings tätort. Utredningen ska också, i avvaktan på den fördjupade översiktspla-

nen, användas som ett förstärkt kunskapsunderlag vid utveckling av staden exempelvis vid förtätning.

Syfte
Utredningen syftar till att: 

 • Kartlägga Köpings stads grönstruktur ur ett ekosystemtjänstperspektiv med fokus 

på ett antal utvalda ekosystemtjänster

 • Ta fram  ett förslag till strategi för bevarande och utveckling av grönstrukturen

 • Utreda hur grönstrukturen kan tillvaratas vid en eventuell utveckling av området 

Köping Öster
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Omfattning och upplägg
Utredningen består av tre huvuddelar och en bilaga. Utredningsområdet för del 1 och 2 omfattar 

Köpings tätort och sammanfaller med utredningsområdet i den grönstrukturinventering som gjordes 

i Köpings kommun 2010 (Köpings kommun 2010). Utredningsområdet för del 3 omfattar ett område 

öster om Köpings tätort. Området är det samma som vid den naturvärdesinventering som gjordes över 

Köping Öster 2016 (Naturcentrum 2016) se figur 1, sidan 8. 

Utredningen utgår från tätortens grönområden samt från andra områden exempelvis bostadsområden 

och industrimarker med förutsättningar att utveckla ekosystemtjänster. Utgångspunkt för uppdraget 

har varit befintliga planeringsunderlag så som Inventering av Köpings grönstruktur (Köpings kommun 

2010), Köpings översiktsplan (Köpings kommun 2018) Naturvärdesinventering Köping Öster (Naturcen-

trum 2016) samt ytterligare inventeringar som gjorts inom det aktuella området. Kunskaperna från 

planeringsunderlagen har kompletterats med fältbesök samt personlig kontakt med tjänstemän på 

kommunen. Underlag har även hämtats från ArtDatabanken, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

Utredningen består av tre delar och en bilaga. Innehållet i dessa beskrivs nedan.

Del 1: En kartläggning av grönstrukturen i Köpings tätort ur ett ekosystemtjänstperspektiv med fokus på 

ett antal utvalda ekosystemtjänster enligt tabell 1 nedan.

I rapporten ingår en karta där klassningen av de studerade ekosystemtjänsterna vägts samman. Till 

rapporten bifogas också ett GIS-material som visar klassningen av varje enskild ekosystemtjänst. 

Del 2: En grön utvecklingsstrategi för bevarande och utveckling av grönstrukturen i tätorten. Del 2 inne-

håller även generella rekommendationer för skötsel av grönområden. 

Del 3: Analys av hur grönstrukturen bäst tillvaratas vid en utvidgning av tätorten i området ”Köping 

öster”. Denna del belyser även konflikter som kan uppstå mellan olika ekosystemtjänster och stadsut-

vecklingen samt ger förslag på åtgärder för att undvika, minimera eller kompensera för sådana negativa 

konsekvenser.

Bilaga 1: En översiktlig artskyddsutredning och analys av huruvida arter, som omfattas av Artskydds-

förordningen, kan finnas och vilka förutsättningar dessa har. Utredningen omfattar även rekommen-

dationer om platser där en fördjupad artinventering bedöms vara befogad. Utredningsområdet för 

artskyddsutredningen omfattar både Köpings tätort och Köping öster (figur 1, sidan 8). 

Tabell 1.  Analyserade ekosystemtjänster.

Stödjande ekosystemtjänster Reglerande ekosystemtjänster Kulturella ekosystemtjänster

Biologisk mångfald Pollinering Hälsa och fritidsupplevelser

Sociala relationer

Undervisning och kunskap

Estetiska värden
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1 DEL 1 
Kartläggning av grönstrukturen ur 
ett ekosystemtjänstperspektiv

Del 1 inleds med en översiktlig beskrivning av grönstrukturen i Köping. Därefter följer en genom-

gång av begreppet ekosystemtjänster samt en motivering av vilka ekosystemtjänster som valts 

ut för den aktuella kartläggningen. Vidare följer en metodbeskrivning. Huvuddelen av del 1 om-

fattar en kartläggning och värdering av Köpings grönområden med utgångspunkt i dess förmåga 

att tillhandahålla ett antal utvalda ekosystemtjänster. 

1.1 Översiktlig beskrivning av Köpings grönstruktur
Köping består i sina centrala delar av en stenstad med gator och torg. Många gator är kantade av träd 

och speciellt utefter åsträckorna finns anlagda gångstråk och parkmiljöer. I centrum finns framförallt-

flerbostadshus men i övrigt består bostadsbebyggelsen mest av villakvarter. I utkanterna av tätorten, 

främst i anslutning till Mälaren, ligger stora arealer industrimark. 

Från norr rinner de två åarna Valstaån och Kölstaån in i Köping och flyter samman till Köpingsån som 

mynnar i Mälaren. Genom tätorten sträcker sig en rullstensås, Köpingsåsen som framförallt är synlig på 

Malmön, i området norr om Ströbohög samt på några platser i Gamla stan. 

Inom Köpings tätort finns ett antal större skogsområden med stor betydelse för Köpingsbornas möjlig-

het till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv. Landskapet runt om tätorten består huvudsakligen av 

jordbruksmark, ofta med gott om åkerholmar och på några platser gränsar tätorten till skogsområden. 

Det finns inga naturreservat eller Natura 2000-områden inom tätortsområdet. Det närmaste natur-

reservatet är Lindöberget ungefär en halvmil sydost om centrum. När det gäller riksintressen är Bar-

karöviken, söder om Malmön, av riksintresse för naturvård. Största delen av Barkaröviken ligger dock i 

grannkommunen Kungsör och endast den nordligaste delen ligger i inom Köpings kommun. Mälaren är 

av riksintresse för det rörliga friluftslivet (4 kap 2§ MB) 

Strandskyddet är generellt utökat till 300 meter vid Mälaren liksom vid stränderna av dess öar, holmar 

och skär. Strandskydd gäller dock inte inom Köpings hamn och inom områden i tätorten som omfattas 

av detaljplan är strandskyddet  ofta upphävt. 

Inom Köpings tätortsområde har Skogsstyrelsen identifierat två nyckelbiotoper. En ligger på Kramsta 

gamla tomt inom Skoftestaskogen och en ligger i Ullviområdet i anslutning till Ullvi gård. Båda utgörs 

av äldre lövskog med ett artrikt fältskikt. Skogsstyrelsen har även identifierat två naturvärdesobjekt; 

Pelarskogen som är en del av Ullviskogen samt en intilliggande mindre blandsumpskog. 
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Kommunen har därutöver genomfört tre naturvärdesinventeringar där ett flertal områden med höga 

naturvärden med olika klassning har identifierats. Naturvärdesinventeringar har genomförts i Johan-

nisdalsskogen och Sömsta (Calluna 2013), i Vallby-Ullviområdet inklusive Pelarskogen (Naturcentrum 

2014) samt i området Köping öster (Naturcentrum 2016). 

Figur 1.  Röd linje visar utredningsområde 1, Köpings tätort. Blå linje visar utredningsområde 2, Köping öster.
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1.2 Vad är ekosystemtjänster?
Ekosystemtjänster kallas alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor 

och som vi är direkt eller indirekt beroende av för att överleva. Många av ekosystemtjänsterna är så 

självklara att vi inte ens tänker på att de finns. Exempel på ekosystemtjänster är att ekosystemen förser 

oss med med mat och vatten, de renar luften, bryter ner död materia, pollinerar våra grödor och ger 

oss lugn och möjlighet till återhämtning. Dessa tjänster får vi gratis från naturen. Om vi skulle behöva 

betala för dem skulle det kunna innebära mycket höga kostnader. Vissa livsnödvändiga processer är 

också helt omöjliga att framställa på konstgjord väg. 

Att identifiera ekosystemtjänster är ett sätt att illustrera hur 

människors välfärd beror av hur ekosystemen fungerar. Sta-

bila och fungerande ekosystem har en avgörande betydelse 

för jordens bördighet, vattenrening, pollinering, buffring av 

klimatpåverkan och många andra ekosystemtjänster och 

utgör därmed grunden för människans välfärd och sociala 

och ekonomiska utveckling. Vi är alla en del av ekosystemen 

och måste använda oss av deras tjänster för vår överlevnad. 

Men ekosystemtjänster är också ett levande kapital som vi 

behöver förvalta och investera i.

Konceptet med ekosystemtjänster har använts som analys-

verktyg i den akademiska världen sedan 1970-talet, men det är först under senare år som den praktiska 

tillämpningen av konceptet utanför akademin har tagit fart, främst som ett resultat av publiceringarna 

av Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005) och The Economics of Ecosystem and Biodiversity 

(TEEB 2010).

2012 beslutade Sveriges regering om ett etappmål för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv som innebär 

att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt 

kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i sam-

hället där så är relevant och skäligt (SOU 2013:68). Föreliggande kartläggning av ekosystemtjänster i 

Köpings tätort är ett led i kommunens arbete för att uppfylla det uppsatta etappmålet för miljömålet 

Ett rikt växt- och djurliv. 

I april 2018 lanserade regeringen en nationell strategi för hållbar stadsutveckling. I strategin ingår ned-

anstående två etappmål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

En majoritet av kommunerna ska senast år 
2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i städer 
och tätorter.

Ur Regeringens skrivelse 2017/18:230

Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång 
till en utvecklad metod för att ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjäns-
ter i urbana miljöer vid planering, byggande 
och förvaltning i städer och tätorter.

Ur Regeringens skrivelse 2017/18:230

Ekosystemtjänster är grunden för 
vår välfärd och samhällsekonomi. 
Tjänsterna ger oss inte bara maten 
vi äter utan även bättre hälsa och 
klimat samt renare luft och vatten. 
Det ekonomiska värdet som humlor 
och bin skapar beräknas vara värt 
mellan 260 och 460 miljoner kronor 
per år och enbart i Sverige.

Så bidrar ekosystemtjänster till vik-
tiga samhällsfrågor. Naturvårdsverket 
2017
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Ekosystemtjänster

Stödjande

Grundläggande processer som ger förutsättningar för övriga ekosystemtjänster:

biologisk mångfald, fotosyntes, vattnets kretslopp och produktion av näringsrik jord.

Försörjande

Mat

Dricksvatten

Medicin

Byggnadsmaterial

Textilier

Reglerande

Vattenrening

Luftrening

Pollinering

Skydd mot naturkatastrofer

Kolbindning

Kulturella

Rekreation

Hälsa

Estetiska värden

Utbildning och pedagogik

Sociala möten

Tabell 2. Ekosystemtjänster delas upp i fyra olika kategorier. I tabellen visas ett urval av ekosystemtjänster.

Boverket har fått i uppdrag att utveckla en metod som möjliggör för kommunerna att uppfylla de två 

etappmålen.

Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier: stödjande, försörjande, reglerande och kulturella. I 

tabellen nedan visas exempel på ekosystemtjänster inom de olika kategorierna.

1.3 Beskrivning av valda ekosystemtjänster
För den aktuella analysen har kommunen valt ut ett antal ekosystemtjänster. Urvalet har gjorts utifrån 

nedanstående resonemang:

Biologisk mångfald är en understödjande ekosystemtjänst som har avgörande betydelse för funktionen 

av flertalet övriga tjänster. Kommunen tog 2009 fram en grönstrukturinventering där fokus framförallt 

låg på kulturella ekosystemtjänster exempelvis rekreativa värden. Kommunen ser det nu angeläget att 

analysera Köpings grönstruktur med utgångspunkt från både kulturella ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald. Därutöver omfattar analysen även ekosystemtjänsten pollinering vilket bottnar i de senaste 

årtiondenas drastiska minskning av pollinerande insekter samt en vilja från kommunen att underlätta 

för pollinerare i staden. Att sådana ekosystemtjänster som rör vatten, exempelvis flödesreglering och 

vattenrening inte har valts ut i denna utredning beror på att Köpings kommun avser att behandla dessa 

ekosystemtjänster i den dagvattenplan som planeras (Christina Schyberg, muntligen). 

På nästkommande sidor följer en generell beskrivning av de ekosystemtjänster som ingår i denna kart-

läggning.
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Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en av de understödjande ekosystemtjänsterna och är som sådan en förutsätt-

ning för att många av de övriga tjänsterna kan fungera. Förenklat kan biologisk mångfald beskrivas som 

ett mått på variationen mellan arter, inom arter (genetisk variation) samt mångfalden av ekosystem. 

Att värna biologisk mångfald innebär således inte 

bara artskydd utan också att värna den genetiska 

mångfalden d.v.s. variationen inom arterna. Ju större 

den biologiska mångfalden är, desto bättre rustad 

är människan att möta framtidens utmaningar till 

exempel i form av ett ändrat klimat. Att bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden är således av-

görande för att långsiktigt garantera välfungerande 

ekosystem vilket i förlängningen är en förutsättning 

för människans fortsatta överlevnad. En bred varia-

tion av egenskaper hos arterna är nödvändig för att 

dessa ska kunna utvecklas och anpassa sig till de 

ständiga förändringar som sker i olika naturmiljöer. En 

avgörande förutsättning för att genetisk variation ska 

kunna upprätthållas är att landskapet innehåller en mångfald av biotoper och livsmiljöer för arterna att 

leva och utvecklas i. 

Resiliens är ett viktigt begrepp för att beskriva betydelsen av biologisk mångfald. Begreppet står för ett 

ekosystems kapacitet att hantera förändringar och störningar. Stor biologisk mångfald utgör en viktig 

grund för ekosystemens resiliens eftersom det innebär en spridning av riskerna och därmed ger natur-

miljön större möjlighet till återhämtning efter störning vid exempelvis sjukdomsangrep hos djur eller-

växter eller vid utsläpp av gifter. 

Ett exempel på god resiliens är när pollineringen i ett naturområde sköts av många olika 

arter av humlor, bin och fjärilar. Pollineringen kommer då att upprätthållas även 

om en eller två av arterna skulle drabbas av sjukdom eller slås ut av någon 

annan orsak. Ett ekosystem med låg biologisk mångfald riskerar att i mot-

svarande situation drabbas av en ekologisk kollaps som det kan vara mer 

eller mindre omöjligt att återhämta sig ifrån.

Pollinering 

En väl fungerande pollinering behövs för att växter ska producera frön och frukter. 

Pollinering säkrar att det blir skörd men bidrar också till att skörden blir större och 

att frukterna får högre kvalitet. Växter kan pollineras med hjälp av luft, vatten eller 

olika insekter. De växter som är insektspollinerade är mest utsatta för störningar efter-

som de är beroende av andra organismer för att pollinering ska ske. 

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden minskar 
drastiskt och på både nationell och 
internationell nivå finns flera målsätt-
ningar och strategier för hur förlusten 
av biologisk mångfald ska hejdas. 

Förutom att mångfalden av arter och 
livsmiljöer har ett värde i sig så har de 
stor betydelse för tillhandahållandet 
av ekosystemtjänsterna. 

Mer än hälften av alla ekosystemtjäns-
ter är beroende av biologisk mångfald. 

Boverket
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Ju längre avståndet är till grönom-
råden och parker från arbetsplat-
sen eller hemmet, desto färre och 
kortare besök görs. 

Ett avstånd på ca 300 meter, utan 
trafikerade vägar eller barriärer, har 
visat sig vara en gräns för hur långt 
människor är beredda att gå till ett 
grönområde för att det ska nyttjas 
regelbundet 

Statens folkhälsoinstitut (2009)

I Sverige är det främst bin och humlor som står för pollineringen, men även blomflugor, fjärilar och 

en rad andra insektsgrupper är betydelsefulla pollinatörer. När insekterna flyger runt från blomma till 

blomma i jakt på nektar fastnar pollen samtidigt på deras ben och kroppar. På så sätt sprids pollen 

mellan olika blommor vilket gör att växterna befruktas. 

Viktigt för de pollinerande insekterna är att det finns tillräckligt med lämpliga livsmiljöer med både bra 

boplatser och goda födosöksområden.Sådana livsmiljöer är exempelvis blommande ängs- och hag-

marker eller trädgårdar, gamla träd med håligheter, sandiga marker i soliga lägen, liksom bryn-miljöer. 

Kulturella ekosystemtjänster

Hälsa och fritidsupplevelser

Naturen har en viktig funktion för människors hälsa och 

välmående. Människan mår bra av att vistas i naturen. In-

sikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan har succes-

sivt ökat i takt med en mer stillasittande livsstil där fetma, 

stress och utbrändhet blivit allt större samhällsproblem.

Forskning om sambandet mellan natur och hälsa visar 

att regelbunden vistelse i naturen ger färre fysiska och 

psykiska sjukdomar, bättre motorik, minskad stress, högre 

koncentrationsförmåga, bättre immunförsvar och snab-

bare läkningstid efter sjukdomar med mera (Andersson och 

Rydberg 2005).

Naturen ger utrymme för både motion och avkoppling 

från vardagens stress. Träd och buskar fungerar bullerdämpande och kan därför bidra till människors 

välmående genom att skapa en oas av tystnad och lugn. Träden bidrar med svalkande skugga under 

varma dagar. Stigar och vandringsleder ger möjlighet till promenader, löpning och cykelturer. I den 

stiglösa naturen kan vi plocka svamp och bär, klättra i träd eller bara sitta ned och lyssna till naturens 

många ljud. 

Sociala relationer

Natur och grönområden utgör en viktig plattform för umgänge och nya möten. Eftersom den tätortsnä-

ra naturen är människans vardagsnatur har den ofta höga sociala värden. Stadens parker och natur 

är ett av de få icke kommersiella rummen som finns i staden och en plats dit alla har tillträde och kan 

mötas.

Eftersom olika typer av natur fyller olika behov hos olika människor är det viktigt att det finns många 

olika typer av grönområden som kompletterar varandra för att maximera de ekologiska och sociala 

värdena. 
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Undervisning och kunskap

Naturen är en viktig källa för undervisning och kunskap både för lärare, elever och forskare men också 

för alla människor som besöker kommunens olika naturområden. Naturen är en viktig läroplattform 

och uppmuntrar till nyfikenhet och utforskande. 

Vistelse i naturen kan också leda till en positiv spiral, då personliga möten med naturen leder till förstå-

else för naturens värden och skapar en drivkraft att bevara den. 

Estetiska värden

En annan viktig funktion som naturen bidrar 

med är dess estetiska värden. Grönska, natur-

miljöer och parker kan ge skönhetsupplevelser, 

välbefinnande och inspiration och även bidra 

till ett områdes identitet. Vad som uppfattas 

som vackert kan givetvis skilja sig åt mellan 

olika betraktare, av sammanhanget eller bero-

ende på betraktarens förståelse och kunskap. 

Att vistas i naturen och ta del av dess estetiska 

värden gynnar människors välmående och kan 

ge inspiration och idéer.

1.4 Metodbeskrivning
Det finns inte någon standardiserad metod för hur en kartering av ekosystemtjänster ska gå till. Den 

metod som använts i detta uppdrag tar avstamp i en ekosystemkartering som gjordes i Haninge kom-

mun i Stockholms län (Ekologigruppen 2016).

Kartläggningen utgår från områden inom Köpings tätort som har förutsättningar att tillhandahålla 

de utvalda ekosystemtjänsterna. De flesta av stadens grönområden ingår i analysen med undantag 

av mindre ensartade gräsytor, gräsbevuxna refuger eller enstaka yngre träd. Bebyggda områden med 

mycket grönska som exempelvis områden med lummiga villaträdgårdar ingår också eftersom dessa 

har förutsättningar att bidra med ekosystemtjänsterna biologisk mångfald och pollinering. Även det 

omgivande landskapet har betydelse för tätortens möjligheter att tillhandahålla ekosystemtjänster 

och en översiktlig analys av omkringliggande naturområden har därför gjorts. 

De olika områdenas förutsättningar att leverera en specifik ekosystemtjänst har värderats. Värderingen 

är framtagen genom att varje område har tilldelats en poäng, grundad på dess betydelse för respektive 

ekosystemtjänst. För tjänsterna pollinering och för de kulturella tjänsterna har en poängskala från ett 

till tre använts, där tre utgör högsta poäng. För tjänsten biologisk mångfald har en poängskala från ett 

till fyra använts. Att använda en fyrgradig poängskala för biologisk mångfald innebär att denna tjänst 

kommer att väga något tyngre än övriga tjänster vilket motiveras av att biologisk mångfald är en un-

derstödjande tjänst som i sig är en förutsättning för många av de andra tjänsterna.

 Figur 2, Norsa båtgravfält
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Analysen utgår i huvudsak från befintligt material. Ett viktigt underlag har varit den grönstrukturinven-

tering som gjordes i Köpings tätort 2010 (Köpings kommun 2010) liksom andra kommunala dokument 

samt muntlig information från kommunens tjänstemän. Underlag har även hämtats från Skogsstyrel-

sen, Länsstyrelsen och ArtDatabanken. 

Bedömningsgrund för biologisk mångfald

Analysen av biologisk mångfald utgår från befintliga underlag från Köpings kommun samt från ArtDa-

tabanken, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen med flera. Områdena har, där det bedömts nödvändigt för 

områdets klassning, även besökts i fält, se tabell 3. 

Tabell 3. Bedömningsgrund för klassning av ekosystemtjänsten biologisk mångfald

Bedömningsgrund för pollinering

Någon möjlighet att inventera pollinerare har inte ingått i projektet varför analysen av pollinering utgår 

från lämpliga livsmiljöer för pollinatörer. Höga poäng för ekosystemtjänsten pollinering får områden 

med god tillgång på blommande växter så som blommande ängs- och hagmarker, brynzoner, uppvux-

na trädgårdar, äldre träd med håligheter samt sandiga marker i soliga lägen, se tabell 4.

Högst värde 4 p Skogsstyrelsens nyckelbiotoper

Av skogsstyrelsen eller kommunen definierade naurvärdesobjekt

Naturområden med höga naturvärden enligt Grönstrukturinventeringen (Köpings kommun 
2010) kalibrerat med fältbesök

Högt värde 3 p Naturområden med höga naturvärden i Grönstrukrinventeringen (Köpings kommun 2010) 
kalibrerat med fältbesök

Övriga naturområden som klassats efter fältbesök eller artfynd.

Visst värde 2 p Naturområden med visst naturvärde i Grönstrukrinventeringen (Köpings kommun 2010) 
kalibrerat med fältbesök

Övriga naturområden med strukturer som bedöms ha betydelse för biologisk    
mångfald definierade via ortofoton eller fältbesök.

Små värden 1 p Övriga naturområden

Högt värde 3 p Variationsrika naturområden med flera värdefulla strukturer för pollinatörer. 

Visst värde 2 p Naturområden med en eller få värdefulla strukturer för pollinatörer 

Små värden 1 p Naturområden med en eller få strukturer för pollinatörer där strukturernas kvalitet är låg 
eller svårbedömd.

Tabell 4. Bedömningsgrund för klassning av ekosystemtjänsten pollinering
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Bedömningsgrund för kulturella ekosystemtjänster

När det gäller de kulturella ekosystemtjänsterna har värderingen huvudsakligen utgått från Grönst-

rukturinventering 2010 (Köpings kommun 2010). Bedömningarna har kompletterats utifrån fältbesök 

samt samtal med kommunens tjänstemän. Tre poäng har tilldelats områden vilka har ett värde för hela 

kommunen det vill säga områden som fungerar som besöksmål för boende både i och utanför Köpings 

tätort. Till dessa områden hör främst större naturområden som exempelvis Malmön, Norsa Hagar och 

Karlbergsskogen. Områden som besöks av boende från hela tätorten har fått två poäng. Sådana områ-

den kan exempelvis vara större parker som Nyckelbergsparken eller Ströbohög. Områden som främst 

har betydelse för närboende har fått en poäng, se tabell 5. 

Sammanvägd poäng 

Genom att väga samman poängen för de olika ekosystemtjänsterna har en sammanslagen klassning 

av tätortens grönska skapats se tabell 6. 

Felkällor och osäkerhet i bedömningarna

De områden som har fått högst poäng är områden som har störst sammanlagd betydelse för de valda 

ekosystemtjänsterna. Dessa områden kan sägas utgöra kärnområden för Köpings grönstruktur och är 

i alla sammanhang viktiga att bevara. Det kan dock finnas områden som inte fått så höga totalpoäng 

i analysen men där områdets betydelse för någon av ekosystemtjänsterna är så pass stor att området 

ändå är viktigt att bevara och utveckla, till exempel mindre naturområden nära förskolor, skolor eller 

äldreboenden. 

Högt värde 3 p Områden som används av hela kommunen

Visst värde 2 p Områden som används av hela tätorten  

Små värden 1 p Områden som i huvudsak endast  nyttjas av närboende

 Tabell 5. Bedömningsgrund för klassning av kulturella ekosystemtjänster

Kategori Sammanvägd poäng

1 Poäng 0 - 3 Betydelse för enstaka ekosystemtjänster

2 Poäng 4 - 6 Betydelse för flera ekosystemtjänster

3 Poäng 7 - 10 Betydelse för ett stort antal ekosystemtjänster

Tabell 6. Bedömningsgrund för sammanvägd klassning av valda ekosystemtjänster
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Hur kan resultatet av kartläggningen användas?

Utredningen ska bland annat utgöra planeringsunderlag vid framtagandet av en fördjupad översikts-

plan (FÖP) för Köpings tätort. Resultatet är också tänkt att, i avvaktan på den fördjupade översiktspla-

nen, användas som ett förstärkt kunskapsunderlag vid utveckling av staden, exempelvis vid förtätning.

Genom att identifiera naturens ekosystemtjänster synliggörs grönstrukturens många olika värden vilket 

i sin tur ger goda möjligheter att lyfta både befintliga värden samt utveckla och stärka grönstruktur i 

identifierade bristområden. 

Den analys av kulturella ekosystemtjänster som har gjorts i denna utredning utgår endast från befintliga 

dokument samt interjuver med tjänstemän på Köpings kommun. För att få en tydligare och mer uttöm-

mande analys rekommendaras att en enkätstudie, kompletterat med en intervjustudie med fokusgrup-

per görs. 

Betydelsen av närnatur är särskilt viktig för förskolebarn och skolelever och en särskild kartering av 

barnens närnatur skulle ge en tydlig bild av vilka naturområden som skolan och förskolan använder för 

lek och undervisning.

Äldre och funktionshindrade är också viktiga att få med i studien då många i dessa grupper har svårt att 

röra sig långa sträckor och därför kan ha svårt att ta sig till ett grönområde. 

Vidare rekommenderas att denna utredning kompletteras med en kartering av flera ekosystemtjänster 

som till exempel rening av luft och vatten, bullerdämpning och flödesreglering. En sådan komplettering 

skulle förstärka vägledningen och utgöra ett bredare underlag inför framtida detaljplanering. 

1.5 Kartläggning och analys

Köpings viktigaste gröna resurser

I följande avsnitt beskrivs de områden som utifrån analysen bedömts ha störst betydelse för de valda 

ekosystemtjänsterna. Dessa områden kan därmed sägas utgöra stadens viktigaste gröna resurser. De 

flesta av områdena har betydelse för flera olika ekosystemtjänster. 

Utifrån den sammanvägda poängen för de olika ekosystemtjänsterna, se tabell 6, har en karta skapats 

där de olika grönområdenas betydelse för de valda ekosystemtjänsterna visualiseras, figur 3, sidan 17. 

Kartan har legat till grund för en sammanvägd analys av tätortens särskilt värdefulla områden, brist-

områden, samt förslag till förstärkningsåtgärder och grönstråk. De olika områdena är inte rangordnade, 

siffrorna på kartan är endast löpnummer som hänvisar till områdenas numrering.
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 Figur 3, Karta över Köpings tätorts gröna resurser samt identifierade områden med störst betydelse för utvalda ekosystem-
tjänster
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1.  Malmön 

Biologisk mångfald och pollinering

Malmön är ett större rekreationsområde med höga naturvärden. Här finns campingplats, två badplat-

ser samt flera bryggor med båtplatser. Delar av Malmön är i dag ett omvandlingsområde där tidigare 

fritidsboende successivt övergår till permanent bebyggelse. Malmöns höga naturvärden består i en 

mosaik av olika värdefulla strukturer och naturtyper som tillsammans ger en hög biologisk mångfald. I 

anslutning till Mälaren ligger strandängar, våtmarker och vassbälten som är mycket attraktiva för både 

häckande och rastande fåglar. Vidare finns både torrängar, hagmarker och ädellövskog som förutom 

sin betydelse för fågellivet även är viktiga för många andra artgrupper. Exempelvis har flera rödlistade 

svampar som apelticka, veckticka och kandelabersvamp noterats i området. I den västra delen av 

Malmön anlade SLU 1977 en försöksodling av energiskog och kommunen startade en trädodling till sta-

dens parker i mitten av 80-talet. Både energiskogen och trädodlingen står kvar och tillsammans med 

övriga lövträdsmiljöer, brynzoner och öppna marker är de i dag ett bidrag till Malmöns naturvärden. 

På den grusiga och sandiga Köpingsåsen står många äldre tallar och här finns också gott om blottade 

och solbelysta sandytor. Blottade sandytor är viktiga som boplats för olika arter av solitära bin vilket, 

tillsammans med Malmöns många brynzoner, ger området höga värden för ekosystemtjänsten pol-

linering.

Figur 4. Utsikt från Köpingsåsen på Malmön
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Kulturella ekosystemtjänster

Malmön är Köpings främsta kontakt med Mälaren och 

området används flitigt för olika typer av vattennära 

rekreation. Här finns badplatser, småbåtshamn, fritids-

anläggningar, campingplatser och plats för olika vat-

tensporter. Malmön har också fina strövområden och 

strandpromenader vilket medför goda möjligheter till 

socialt umgänge och möten mellan människor. Delar 

av Malmön är mycket välbesökt men på vissa platser 

råder otydlighet kring vad som är allmän mark och vad 

som är privata tomter vilket begränsar tillgängligheten. 

Det gäller bland annat de stigar som leder upp på själva 

Köpingsåsen.

2. Norsa hagar och Norsa båtgravar

Biologisk mångfald och pollinering

Norsa hagar ligger vid Mälarens östra strand och består främst av hävdade betesmarker, skog samt en 

anlagd våtmark med angränsande vassbälte. Området har fått höga poäng för biologisk mångfald och 

värdena förstärks av den stora strukturella variationen med olika värdefulla naturtyper som exempel-

vis hävdade gräsytor, hagmarksskog med inslag av ädellöv samt våtmarker med rikt fågelliv. Delar av 

området har varit betat under en lång tid vilket ytterligare ökar betydelsen för biologisk mångfald. Inom 

Norsa hagar finns en våtmark som har anlagts i ett område som tidigare varit utfyllt med sprängsten. 

Även gräsmark har återskapats, på tidigare utfyllnadsmark, och besåtts med ängsblommor. Den åter-

skapade gräsmarken har betats kontinuerligt sedan 2000.

Norsa hagar har stor betydelse för pollinerande insekter på grund av områdets många blommande 

växter vilka i sin tur är ett resultat av kontinuerligt bete i flera av de öppna hagmarkerna. I delar av 

skogsområdet finns gott om stormfällda 

träd som i solbelysta lägen kan nyttjas 

som boplatser för flera arter av soli-

tärbin. I Norsaområdet finns två äldre 

torp, varav det ena har restaurerats av 

Köpings kommun. I anslutning till torpet 

odlas många äldre kulturväxter vilket är 

gynnsamt för både pollinerande insek-

ter och biologisk mångfald.

i den norra delen av området ligger 

Norsa båtgravar som består av ett stort 

antal gravar, bland annat 15 så kall-

lade båtgravar från Vendeltid. Området 

Ekosystemtjänster på Malmön

•  Högsta värde för biologisk mångfald

•  Höga värden för pollinering

•  Höga värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Höga värden för sociala relationer

•  Höga värden för undervisning och  
   kunskap

 Figur 5. Betesmark i Norsa hagar
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Ekosystemtjänster Norsa 
hagar och båtgravfält

•  Högsta värde för biologisk mångfald

•  Höga värden för pollinering

•  Höga värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Höga värden för sociala relationer

•  Höga värden för undervisning och  
   kunskap

sköts med slåtter vilket förutom att synlig-

göra själva gravarna även gynnar områdets 

floravärden och därmed också dess betydel-

se för fjärilar, humlor och andra pollinerande 

insekter. 

Kulturella ekosystemtjänster

Norsa hagar utgör ett viktigt rekreationsom-

råde för hela kommunen. På cykelavstånd 

från tätorten finns bland annat vandrings-

leder, rastplatser och en tillgänglighets-

anpassad utsiktsplattform för exempelvis 

fågelskådning. Utsiktsplatsen utgör också 

ett forum för möten mellan människor där 

de kan dela erfarenheter och kunskap. Det 

restaurerade torpet med sin trädgård med bland annat 

olika kulturväxter från äldre tider är ett populärt ut-

flyktsmål för Köpingsborna. Hela Norsaområdet med 

sin varierade natur- och kulturmiljö intill Mälaren bidrar 

med stora estetiska värden.  

3. Cementatippen, Koldammen och Modokajen

Biologisk mångfald och pollinering

Cementatippen är en nedlagd tipp som på senare år har restaurerats. Området gränsar till Mälaren 

och här finns i dag betade strandängar, våtmarker och även mindre lövskogspartier. Genom sina höga 

naturvärden, främst knutna till det rika fågellivet, har området fått högsta poäng för biologisk mång-

fald. De betade strandängarna, både vid Mälaren och vid Koldammen är attraktiva rastområden för 

fåglar exempelvis gäss och vadare. Betade strandängar samt Modokajens ruderatmarker skapar också 

förutsättningar för blommande växter vilket även ger området höga poäng för ekosystemtjänsten pol-

linering.

Figur 6. Guidning vid det renoverade torpet i Norsa hagar
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Kulturella ekosystemtjänster

Området bidrar med estetiska värden genom sina 

betade strandängar, lövskogsdungar och sitt läge intill 

Mälaren. Tillgängligheten till delar av området, fram-

förallt Koldammen, är dock begränsad då det varken 

finns någon stätta över staketet från vägen, någon 

skyltad stig eller anlagd rastplats. Cementatippen 

och Koldammen bidrar med pedagogiska värden som 

exempelvis möjlighet till fågelstudier. Här finns också 

goda möjligheter att håva efter småkryp och lära sig 

om livet under ytan.

4. Ekbacken 

Biologisk mångfald och pollinering

Ekbacken är ett lövskogsområde med 

många riktigt stora och gamla ädell-

övträd av framförallt ek, lind och alm. 

Skogen har en särpräglad karaktär 

med hög andel död ved och många 

sällsynta vedlevande arter samt 

en rik lundflora. Ekbacken har hög 

biologisk mångfald som är beroende 

av aktiv skötsel i form av friställning 

av de äldre träden samt aktivt arbete 

med att säkerställa föryngring. Om-

rådet ligger i norra delen av det stora 

riksintresseområdet Kungs- Barkarö.

Ekosystemtjänster 
Cemantatippen, Koldammen 
och Modokajen

•  Högsta värde för biologisk mångfald

•  Höga värden för pollinering

•  Vissa värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Vissa estetiska värde

•  Vissa värden för sociala relationer

•  Vissa värden för undervisning och  
   kunskap

Figur 7. Koldammen

Figur 8. Ädellövskog på Ekbacken
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Kulturella ekosystemtjänster

Ekbacken utgör ett viktigt rekreationsområde för när-

boende i ett område som i övrigt omgärdas av slätt- 

och åkermark. Skuggorna av trädkronorna bidrar med 

svalka under varma dagar och de gamla träden bjuder 

på stora estetiska värden.

5. Karlbergsskogen 

Biologisk mångfald och pollinering

Karlbergsskogen är ett stort grönområde som ligger centralt i Köpings tätort. Skogen planterades i mit-

ten av 1800-talet på tidigare betesmark och visionen var att skapa en skog som innehöll alla Sveriges 

inhemska trädarter. I dag finns ett 20-tal olika 

trädarter representerade och många träd från 

den ursprungliga planteringen står fortfarande 

kvar. 

Området har fått höga poäng för biologisk 

mångfald och naturvärdena är främst knutna 

till den varierade blandskogen med bland 

annat rika lövskogsmiljöer med äldre ädellöv-

träd samt relativt gott om död ved. Karlbergs-

skogen kan sägas vara ett av de viktigaste 

grönområdena inom tätorten på grund av 

sin storlek och höga värden för flera ekosys-

temtjänster. Området omgärdas åt alla håll 

av bebyggelse där det ofta är brist på ekosys-

temtjänster vilket innebär att Karlbergsskogen 

i viss mån även förser omgivande områden 

med ekosystemtjänster som saknas där.

Ekosystemtjänster Ekbacken

•  Högsta värde för biologisk mångfald

•  Höga värden för pollinering

•  Vissa värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Små värden för sociala relationer

•  Små värden för undervisning och  
   kunskap

Figur 9. Flera av träden i Karlbergsskogen är planterade på 1800-talet
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Kulturella ekosystemtjänster

Karlbergsskogen utgör ett viktigt rekreationsområde 

för hela Köping. Här finns elljusspår och Köpings 

största skid- och pulkabacke. Karlbergsskogen är ett 

av de mest använda områdena för löpning och cykling. 

Här finns en multifunktionell anläggning med stor 

gräsyta som används av bland annat en bågskytte-

klubb. Även lasarettet använder området för rehabili-

teringsverksamhet. Den stora ytan och de omväxlande 

miljöerna möjliggör många olika typer av aktiviteter 

vilket även gör området till en viktig plats för sociala 

möten. Närheten till skolor och förskolor innebär att 

området även har stor betydelse för undervisning och 

pedagogik. 

6. Ullviområdet 

Biologisk mångfald och pollinering

Den största delen av området utgörs av Ullviskogen. Centralt i Ullviskogen ligger Pelarskogen, en äldre 

särpräglad barrskog med en ålder upp emot 150 år. Barrskogen är ställvis luckig med stråk av alkärr och 

ett större sumpskogsområde som är klassat som nyckelbiotop. Pelarskogen har har stor betydelse för 

biologisk mångfald. Den omgivande Ullviskogen är yngre och har generellt inte lika höga naturvärden. 

Ullviskogen utgör dock en viktig, och delvis avgörande buffertzon för Pelarskogens naturvärden, efter-

som dessa är beroende av skugga och hög luftfuktighet vilket omgivande skog är en förutsättning för. 

Söder om Ängebyleden är skogen åter lite äldre och byter namn till Högstaskogen. 

Öster om skogen ligger öppna marker med åkerholmar. Åkerholmarna har delvis olika karaktär. Flera 

av dem karaktäriseras av äldre lövträd av främst lönn, ask och lind med inslag av asp och alm men det 

finns även åkerholmar som domineras av äldre tallar och grova aspar. I anslutning till gårdsmiljön vid 

Ullvi gård, söder om Ängebyleden ligger en gammal hagmark med artrikt fältskikt och ett äldre ädel-

lövträdsbestånd. Hagmarken är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och har stor betydelse för 

ekosystemtjänsterna biologisk mångfald och pollinering.

År 2013 gjordes en naturvärdesinventering av Vallby-Ullviområdet, inklusive Pelarskogen (Naturcen-

trum 2014). Inventeringen identifierade 34 naturvärdesobjekt av klass 1-3. De olika naturvärdesobjekten 

är av olika karaktär och för vissa är skötselåtgärder avgörande för om deras naturvärden ska bibehållas 

och utvecklas medan andra tvärt om gynnas av fri utveckling. Rekommendationer och skötselförslag 

för respektive naturvärdesobjekt finns i naturvärdesinventeringen (Naturcentrum 2014). Ullviområdet 

ansluter till Skoftestaskogen i norr. Delar av området omfattas av exploateringsplaner.

Ekosystemtjänster 
Karlbergsskogen

•  Högsta värden för biologisk mångfald

•  Höga värden för pollinering

•  Höga värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Höga värden för sociala relationer

•  Höga värden för undervisning och  
   kunskap
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Kulturella ekosystemtjänster

Ulviskogen och Högstaskogen utgör tillsammans ett 

större skogsområde. Skogen genomkorsas av Ängeby-

leden under vilken en gångtunnel förbinder de båda 

skogsområdena. Här finns inte något nät av anlagda 

stigar. Skogen ger istället goda möjlighet till naturupp-

levelser, vildmarkskänsla och aktiviteter som svamp 

och bärplockning. Öster om området öppnar sig ett 

kulturlandskap med åkrar, betesmark och åkerholmar 

samt de historiska miljöerna runt Ullvi gård med höga 

estetiska värden.

7. Skoftestaskogen  

Biologisk mångfald och pollinering

Skoftestaskogen ligger i västra delen av tätorten och gränsar i norr till motorvägen E18. Största delen 

av skogen är en relativt ung blandskog med inslag av äldre hällmarkstallskog. I området ingår även en 

gräsmark som hålls öppen genom att den slås en gång per år. Den del av skogen som ligger öster om 

gräsmarken benämns Kramsta gamla tomt. Här finns höga naturvärden knutna till ädellövskog med 

bland annat några äldre ekar och relativt gott om död ved. På en höjd nära motorvägen finns rester av 

en storslagen fornborg och i anslutning till den ett område med en särpräglad pelarskog med glasbjörk. 

I östra delen av området ligger Nibblebackskogen, ett högt liggande skogsområde som åt alla håll 

omsluts av bostadsgårdar. Här finns hällmarker med grova tallar men i övrigt är skogen varierad med 

främst gran, björk, asp och hassel. I brynområdena mot bebyggelsen finns gräsmarker och ett bitvis 

Ekosystemtjänster Ullviskogen

•  Höga värden för biologisk mångfald

•  Höga värden för pollinering

•  Höga värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Höga värden för sociala relationer

•  Höga värden för undervisning och  
   kunskap

Figur 10. Ekbacke på Kramsta gamla tomt i Skoftestaskogen
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varierat busk- och lövträdsskikt. Från skogen sträcker 

sig smala gröna kilar in bland husen och länkar i viss 

mån samman skogen mot Skoftestaskogen i nordväst 

och mot Ullviskogen i söder. Området som helhet 

bedöms ha höga naturvärden, framförallt beroende på 

sin storlek.

Kulturella ekosystemtjänster

I den norra delen av området utgör Nibblebackssko-

gen ett viktigt och tillgängligt rekreationsområde för 

närliggande bostadskvarter. Skogen används också 

av flera skolor för lek och undervisning vilket visar dess 

betydelse för ekosystemtjänsten undervisning och 

pedagogik. Skoftestaskogen är ett viktigt rekreations-

område för närboende med bland annat elljusspår 

och mountainbikeslinga. Fornborgen Skoftesta skans är den största i Västmanlands län och en viktig 

plats för förståelse och kunskap om områdets historia. Intill Skoftesta skans finns en pelarskog med 

björkar som av många uppfattas som särskilt vacker och bidrar till områdets estetiska värden. I delar av 

skogen är bullret från E18 påtagligt men den fungerar den i viss mån som buffertzon för trafikbullret för 

närliggande bostadsområden.

8. Johannisdalsskogen

Biologisk mångfald och pollinering

Johannisdalsskogen är ett större skogsområde i kanten av tätorten. Huvuddelen av skogen utgörs av 

barrblandskog, ibland med visst lövinslag. Även mindre ytor med öppen öppen gräsmark och några 

våtmarksområden ingår. Delar av skogen har höga naturvärden med enstaka gamla senvuxna träd och 

även vissa sumpskogsområden. I den naturvärdesinventering som gjordes i Johannisdalsskogen 2013 

(Calluna 2013) identifierades flera mindre naturvär-

desobjekt med potential att utvecklas till nyckelbio-

toper. Dessa områden lämnas i dag för fri utveckling 

medan den övriga skogen sköts som produktionsskog 

med viss friluftsanpassning. Johannisdalsskogen 

sträcker sig vidare mot nordväst och även norrut på 

andra sidan motorvägen och är därmed den största av 

Köpings tätortsnära grönområden. Johannisdalssko-

gens storlek, trots att E18 delar skogen i två delar, gör 

att hela området har betydelse för biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster 
Johannisdalsskogen

•  Höga värden för Biologisk mångfald

• Vissa värden för pollinering

•  Höga värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Höga värden för sociala relationer

•  Höga värden för undervisning och  
   kunskap

Ekosystemtjänster 
Skoftestaskogen

•  Höga värden för Biologisk mångfald

•  Vissa värden för pollinering

•  Höga värden för hälsa och fritids- 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Höga värden för sociala relationer

•  Höga värden för undervisning och  
   kunskap
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Ekosystemtjänster 
Ållestaskogen

•  Höga värden för Biologisk mångfald

•  Höga värden för pollinering

•  Höga värden för hälsa och fritids 
   upplevelser

•  Höga estetiska värden

•  Höga värden för sociala relationer

•  Höga värden för undervisning och  
   kunskap

Kulturella ekosystemtjänster

Johannisdalsskogens goda tillgänglighet gör den till ett viktigt rekreationsområde för hela orten. Från 

Köpings centrala stadsdelar går det att följa det gröna åstråket från Kvarnparken till Brunnsparken och 

vidare till Johannisdalsskogen. Det finns även en passage under E18 som ger Köpingsborna tillgång till 

de norra delarna av skogen. Elljusspår och andra stigar och leder skapar förutsättningar för promena-

der och träning, både sommartid och vintertid. då spår prepareras för skidor. Skogen används även för 

orientering. Området är en viktig mötesplats för många, bland annat vid den välutrustade lekparken 

Rådjursstigen, och för medlemmarna i den lokala idrottsklubben som har sin klubbstuga i Johannis-

dalsskogen. Skogen fortsätter norr om utredningsområdet och genom sin storlek ger den möjlighet 

till fina naturupplevelse rmed känsla av vildmark och 

rymd. I delar av skogen är dock ett buller från E18 

ständigt närvarande. Området har fått höga poäng för 

kulturella ekosystemtjänster. 

9. Ållestaskogen

Biologisk mångfald och pollinering

Ållestaskogen är ett större sammanhängande skogs-

område i östra delen av tätorten. Terrängen är kuperad 

och skogen består huvudsakligen av barrskog med 

Figur 11. Vindskyddet är ett populärt utflyktsmål i Ållestaskogen
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äldre hällmarkstallskog på höjderna. Skogen har bitvis fått höga poäng för biologisk mångfald och 

naturvärdena är främst kopplade till äldre tallskog. Skogen gränsar till odlingslandskapet öster om 

Köping. 

Kulturella ekosystemtjänster

Ållestaskogen är ett viktigt rekreationsområde som används av närboende bland annat för ridning, 

orientering, promenader och träning. Här finns många mindre strövstigar och även markerade leder 

samt ett vindskydd med eldstad. Till skillnad från flera av de övriga större skogsområdena i Köping sak-

nas anlagda motionsspår. Många stigar används som ridspår vilket periodvis gör dem leriga och svåran-

vända för gående. Skogen har stor pedagogisk betydelse och används av flera skolor och förskolor. Det 

sammanhängande skogsområdet erbjuder naturupplevelser med vildmarkskänsla och tystnad. 

Parker och bebyggda områden med ekosystemtjänstresurser

Att parker ofta har stor betydelse för kulturella ekosystemtjänster är givet. Parker med äldre träd eller 

med delar som sköts med extensiva skötselmetoder kan därutöver rymma höga kvaliteter även för 

biologisk mångfald och pollinering. I Köping är parkernas ekologiska kvaliteter främst knutna till äldre 

trädmiljöer ofta i angränsning till åarna som rinner genom staden. 

Utöver åstråkens parker finns flera mindre parker och så kallade gröningar som även de har betydelse 

för olika ekosystemtjänster. Många av dessa små gröna lungor har höga sociala och estetiska värden 

och är viktiga som mötesplatser eller rekreationsytor. Gröna ytor är en förutsättning för att ekosys-

temtjänster ska kunna skapas och ju mer grönska som finns i staden desto fler ekosystemtjänster kan 

fungera. 

Den bostadsnära naturen i form av parker, gatuträd, torg och små naturområden är viktiga för studiens 

valda ekosystemtjänster men har även stor betydelse för att moderera effekterna av klimatförändring-

ar. Grönska bidrar till en lokal sänkning av temperaturen vid värmeböljor liksom att den skapar skugga 

och minskar kylbehovet av byggnader. Grönområden i tätorten innebär en ökad fördröjning och infiltra-

tion av dagvatten vilket minskar risken för översvämningar vid kraftiga regn.

10. Åstråken

Biologisk mångfald och pollinering 

Längs åstråket finns en stor mängd parker och grönområden av varierande storlek, kvalitet och bety-

delse för olika ekosystemtjänster. Hela stråket kan ses som ett sammanhängande grönområde, med 

flera värden knutna till just vattenmiljöerna. 

Naturvärden hittas främst i vildare delar av dessa parker. I Kråkbacken finns exempelvis en ravin med 

forsande vatten och ett avsnitt med karaktär av en lövlund. Vid Nyckelbergsparken flyter Kölstaån och 

Valstaån samman och utvidgas till en större vattenyta med en ö i mitten, som fungerar som en attraktiv 

häckningsö för fåglar. 
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Kulturella ekosystemtjänster 

Hela åstråket har stor betydelse för kulturella ekosystemtjänster. Längs ån finns populära promenad-

stråk hela vägen från småbåtshamnen vid Mälarens utlopp till Johannisdalsskogen i norr. Stråken an-

vänds även för motion liksom att de ger ökad tillgänglighet till perifera grönområden. Delar av parkerna 

består av klippta gräsmattor som används flitigt för picknick, lek och sport. Anläggningar som lekparker 

och bollplaner bjuder in till sociala möten i dessa grönområden. Tillgången till vattenmiljön är i sig en 

viktig estetisk resurs, likaså de många 

attraktiva parkmiljöerna med prydnads-

planteringar.

11 och 12. Odlingslotter, grönskande 
villakvarter och bostadsgårdar

Biologisk mångfald och pollinering 

Även bebyggda områden kan bidra 

med många ekosytemtjänster. Det 

gäller framförallt odlingslotter, glest 

bebyggda villakvarter med uppvuxna 

trädgårdar men även större grönskande 

innegårdar bland flerbostadshus. Odlings-

lotter finns väster om Johannisdalsskogen 

(12) och grönskande villakvarter finns bland annat i området Skogsborg (11). 

Att det finns grönska även utanför naturområden och parker är mycket viktigt för exempelvis olika pol-

linerande insekter och sådana områden har därmed fått höga värden för ekosystemtjänsten polline-

ring. Dessa grönskande småbiotoper kan också fungera som ekologiska spridningsvägar för olika arter 

exempelvis växter och insekter som normalt har sin hemvist på hävdade ängsmarker. 

Kulturella ekosystemtjänster 

Små, lokala, grönområden är mycket viktiga som mötesplatser och höjer även det estetiska värdet 

i respektive bostadsområde. Odlingslotter utgör en viktig plattform för sociala möten och utbyte av 

kunskap mellan människor.

Stadsträd

De många stadsträd som finns i Köpings gatumiljö har betydelse för flera olika ekosystemtjänster. Träd 

kan vara svåra att hantera i täta stadsmiljöer då deras rötter ibland växer in i exempelvis vattenledning-

ar. Trädens stora betydelse för många ekosystemtjänster är dock ett avgörande motiv till att lägga kraft 

på lösningar så att träden kan ges utrymme både ovan och under mark. Träd kan också lätt skadas vid 

byggprojekt om inte skyddsåtgärder planeras i tid. Exempelvis är det viktigt att  skydda trädens rötter 

genom att avgränsa hela rotzonen med staket under tiden då arbete pågår.

Figur 12. Möjlighet till stadsodling gynnar flera olika ekosystemtjänster
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Äldre träd och alléer skapar förutsättningar för biologisk mångfald genom att fungera som livsmiljö och 

spridningsvägar för olika organismer, till exempel mossor, lavar, svampar och insekter. Alléerna utgör 

viktiga restbiotoper i ett övrigt rationaliserat landskap där de kan ha stor betydelse som tillflyktsort för 

olika växt- och djurarter. Det är framför allt de äldre träden i alléer som har höga naturvärden, vilket 

beror på att det generellt råder brist på gamla träd i landskapet. I Köping finns flera områden som har 

höga naturvärden knutna till äldre träd, exempelvis de äldre kyrkogårdarna. Därutöver finns mindre 

trädsamlingar eller enskilda träd men framförallt flera större alléer så som en lindallé nära Stöbohög 

samt alléer med blandade trädslag vid fd Mariebergs gård och längs med Ullvivägen. 

Stadsträd är också viktiga för lokalklimatet genom att de ger skugga, binder partiklar, håller vatten 

och ger vindskydd vilket kan sammanfattas i ekosystemtjänsterna klimatreglering, flödesreglering och 

luftrening. 

Ur ett kulturellt perspektiv bidrar träd framförallt med stora estetiska värden till stadsbilden, de bidrar 

till ökad känsla av välbefinnande och erbjuder naturupplevelser i annars hårdlagda miljöer. 

Odlings- och betesmarker 

Köping är i stort sett omgivet av ett vidsträckt odlingslandskap men även inom den avgränsade 

tätortsytan finns både odlingsmarker och ängs- och betesmarker. Här kan nämnas Malmönområdet 

och Norsa hagar i söder, Vallby/Ängeby i väster samt Västra Sömsta och Macksta i öster. Vid Köpings–

Vallby och Ekensberg finns betesmarker med äldre kulturspår som till exempel stengärdesgårdar och 

fägator. Betesmarker har generellt höga värden för både biologisk mångfald och pollinering.

Figur 13.  Många sällsynta och hotade arter är knutna till betade marker
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Ekbacken och det övriga kulturlandskapet i södra delarna av kommunen ingår i området Kungs- Bar-

karö, ett större odlingslandskap av riksintresse för naturvård med utbredda naturbetesmarker och 

ekhagar. Området sträcker sig söderut från Köping och ligger till största delen i Kungsörs kommun. 

Utöver jordbruksmarkens primära värde att producera råvaror för livsmedel så bidrar odlingslandskapet 

också med flera andra ekosystemtjänster så som exempelvis biologisk mångfald, pollinering och olika 

kulturella tjänster. 

Odlingslandskapet runt Köping är förhållandevis småskaligt och flikigt med många åkerholmar med 

äldre träd och andra strukturer som bryter upp de större åkerarealerna. I det landskapet finns det gott 

om brynzoner vilka ofta är attraktiva för bin, humlor, fjärilar och andra pollinerande insekter. 

Välhävdade ängs-och betesmarker som inte gödslats har mycket hög biologisk mångfald och är den 

mest artrika biotopen som finns i Sverige. Artrikedomen är starkt kopplad till människans brukande. 

Betesmarken runt Köping är på de flesta ställen starkt påverkad av gödsling och har därför begränsade 

naturvärden. Det är dock möjligt att i viss mån återskapa naturvärden som gått förlorade på grund av 

exempelvis igenväxning eller gödsling. Norsa hagar är ett sådant exempel där en naturbetesmark res-

taurerats med lyckat resultat. 

Ett tätortsnära jordbruk producerar även ett antal kvaliteter just genom sin närheten till staden. För-

utom att ett aktivt jordbruk är en förutsättning för att producera grödor och hålla landskapet öppet, 

skapar det också förutsättningar för många kulturella ekosystemtjänster som friluftsupplevelser, skön-

hetsvärden liksom stora pedagogiska värden.

1.6 Områden med brist på gröna resurser
I kartan på nästföljande sida redovisas sådana områden i Köping som bedöms ha låg tillgång till eko-

systemtjänster. Det handlar främst om områden med stor andel hårdgjord yta som till exempel stora 

parkeringsplatser, industriområden eller bostadsområden med liten andel grönska. 

När gröna resurser saknas kan området inte få stöd av naturens ekosystemtjänster och området är 

därmed särskilt utsatt för exempelvis luftföroreningar, höga vattenflöden eller buller. När det gäller de 

ekosystemtjänster som ingår i denna analys så innebär ett bristområde främst en spridningsbarriär för 

biologisk mångfald och pollinering samt en rörelsebarriär för de kulturella ekosystemtjänsterna.

Inom tätortsområdet är det framförallt industrierna på båda sidorna av Köpingsån som i stort sätt sak-

nar gröna resurser och där förutsättningarna för ekosystemtjänster därmed i dagsläget är begränsade. 

Förutom i industriområdena finns det andra mindre områden med stora hårdgjorda ytor. Det gäller 

främst områden med flerfamiljhus i de centrala delarna av tätorten, östra delen av Nibble och området 

Byjorden med handelsområdet i nordväst. Många bostadsgårdar har vissa gröna resurser men det finns 

ofta stor utvecklingspotential.

Om ett område med relativt liten yta saknar gröna resurser kan omgivande områden ofta förse dem 

med sådana resurser. Så länge bristområden inom en stad inte är för många eller för stora gäller detta 
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även för kulturella ekosystemtjänster liksom för tjänsterna biologisk mångfald och pollinering. Ju större 

ett bristområde är, eller ju flera bristområden det finns inom ett område desto svårare är det för natur-

områden i omgivningen att kompensera för den saknade grönskan.

Figur 14. Karta över områden i Köpings tätort med brist på gröna resurser
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2 DEL 2 
Strategi för utveckling och bevarande 
av grönstrukturen i tätorten

Del 2 inleds med en generell beskrivning av åtgärder för att värna och utveckla stadens ekosys-

temtjänster. Vidare följer ett antal konkreta åtgärdsförslag samt förslag till strategier för att 

möjliggöra utveckling av ekosystemtjänster vid exploatering.

2.1 Att utveckla ekosystemtjänster
Tillgången på de analyserade ekosystemtjänsterna inom Köpings tätort är förhållandevis god med flera 

större naturområden inom eller alldeles i kanten av tätorten. Samtidigt finns det en hel del bristom-

råden och även otydligheter i hur man till fots kan röra sig emellan olika grönområden. När det gäller 

ekologiska spridningssamband finns också behov av förstärkning, både inom tätorten, i kopplingen till 

dess omland samt i samband med planerad bebyggelseutveckling. 

De analyserade ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, pollinering och rekreation är alla beroende 

av en sammanhängande grönstruktur för att kunna fungera. Eftersom olika typer av natur fyller olika 

behov behövs många former av grönområden som kompletterar varandra för att maximera de ekolo-

giska och sociala värdena. För att en utvecklingsstrategi ska vara framgångsrik och hållbar är det därför 

viktigt att utveckla flera olika ekosystemtjänster parallellt. 

Kvaliteten på grönområdet är avgörande för vilka ekosystemtjänster som en grönyta kan leverera. En 

dagvattenanläggning kan exempelvis konstrueras så att den i princip enbart gynnar ekosystemtjäns-

terna flödesreglering och vattenrening medan den med annan konstruktion även kan få stor betydelse 

för biologisk mångfald, pollinering och ett flertal kulturella ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för flertalet av de 

övriga ekosystemtjänsterna. Större grönområden har ge-

nerellt bättre förutsättningar till en hög biologisk mångfald 

eftersom det där kan rymmas en större variation med flera 

livsmiljöer för olika arter. Små isolerade områden är mindre 

variationsrika och därmed mer störningskänsliga. 

Generellt gäller att ju längre tid det har tagit för ett områdes 

naturvärden att utvecklas desto högre är värdena och desto 

svårare är de att återskapa eller ersätta. Exempelvis är äldre 

Att skapa natur

Många typer av natur går att 
restaurera eller nyskapa. Men 
inte alla. Ju längre tid det har 
tagit för ett områdes naturvär-
den att utvecklas desto högre är 
värdena och desto svårare är de 
att återskapa eller ersätta.  
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skogar med lång kontinuitet eller äldre hagmarksekar i stort sett 

omöjliga att återskapa. För att få tillbaka alla de komplicerade 

ekosystem som finns i en skog som kontinuerligt varit beskogad 

under tusentals år räcker det inte med att en ny skog uppnår 

samma ålder som den som avverkats eftersom många av sko-

gens strukturer är betydligt äldre än träden. Det är därför viktigt 

att bevara äldre skogar liksom att undvika att skapa barriärer i 

sammanhängande skogsområden. 

Grönområden med kortare kontinuitet och lägre naturvärden 

kan betydligt enklare återskapas och kompenseras för vid ex-

empelvis exploateringar som tar grönmark i anspråk. 

Motsvarande gäller även för ängs-och betesmark. Ängs- och 

betesmarker som kontinuerligt betats eller slåttats och aldrig 

gödslats är en av de absolut artrikaste biotoperna i landet. 

Fortsatt skötsel med bete eller slåtter är därmed en mycket angelägen naturvårdsåtgärd.

Pollinering

Att aktivt arbeta med att skapa urbana eller tätortsnära livsmiljöer för pollinatörer blir allt viktigare i 

takt med att våra städer förtätas. De pollinerande insekterna behöver tillgång till både boplatser och 

matresurser under hela sin aktiva period. De vuxna insekterna livnär sig på nektar medan de samlar 

pollen som föda till sina larver. Åtgärder som gynnar stadens pollinerande insekter är oftast åtgärder 

som också är viktiga för att utveckla biologisk mångfald och vice versa. 

Kulturella ekosystemtjänster

Naturen kan erbjuda människor avkoppling, glädje och spänning eller kanske träningsmöjligheter 

otrygghet eller en outsinlig källa till kunskap. Hur olika människor upplever naturen varierar stort. Det 

som är värdefullt för en person kan upplevas som negativt för någon annan. Man kan säga att naturen 

har olika upplevelsevärden för olika människor. Det finns också en tydlig koppling mellan förväntan, 

upplevelse och störning. En person som möter en bullrig skolklass på en skogspromenad känner sig 

förmodligen betydligt mer störd än om personen mött samma skolklass på en friluftsgård. 

Vid planering av rekreationsområden används ofta antalet besökare eller tillgången till exempelvis spår 

och leder som ett mått på ett områdes sociala värden. Att därutöver identifiera ett områdes olika upp-

levelsevärden kan vara ett bra sätt för att få en bredare kunskap om vilka kvaliteter som är viktiga för 

olika personer i ett område. Härigenom kan kommunen få bättre förutsättningar att öka grönområdens 

attraktivitet för flera människor. 

Många tätortsnära naturområden bör givetvis utformas så att de är lättillgängliga för så många männ-

iskor som möjligt. Det kan handla om bra skyltning, lättframkomliga stigar och leder eller sittplatser 

Figur 15. Lunglav är beroende av äldre  ädel-
lövträd
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för vila. Utflyktsmål såsom utsiktspunkter, välplanerade rastplatser med grillplats och vindskydd eller 

badplatser är också viktiga förutsättningar för många människors utflykter i naturen. 

Att även planera för upplevelsevärden som stillhet, äventyr, upptäckarglädje sinnesro, avkoppling mm 

ger ytterligare en viktig dimension  vid planering av tätortsnära grönområden. 

En annan dimension är att skapa anläggningar som ger utökade motionsmöjligheter som exempelvis 

elljusspår eller utomhusgym. Den typen av anläggningar kan även locka människor till naturen som an-

nars inte besöker naturområden så ofta. 

Att anlägga naturstigar eller att sätta upp skyltar som berättar om naturen i området är ett annat sätt 

att locka nya besökare till stadens grönområden. 

Vackra och informativa skyltar är också ett bra sätt att 

sprida kunskap om naturen och samtidigt öka acceptan-

sen för strukturer som kanske inte upplevs som traditio-

nellt vackra. Skyltar kan med fördel riktas till olika mål-

grupper och kombineras med mer interaktiva aktiviteter 

såsom tipsrundor eller checklistor för arter. 

Parker och gräsytor är viktiga platser för umgänge och 

sociala möten som picknick, lek, sportaktiviteter, större 

utomhusevenemang. mm. 

Tillgängliga grönområden och parker är speciellt viktiga 

för barn som behöver varierad natur med både öppna 

ytor samt träd och stenar att klättra och klänga på. Na-

turföremål som stenar, stubbar, pinnar mm utvecklar barnens fantasi och kreativitet och ger outsinliga 

möjligheter till lek. Bevuxna ytor bidrar även med solskydd, vilket är särskilt viktigt för yngre barn. 

Kolonilotter och platser med så kallad stadsodling är andra typer av områden som ger utrymme för 

mycket glädje, möten och kunskapsutbyte mellan människor samtidigt som de är viktiga för både bio-

logisk mångfald och pollinering.

2.2 Förslag till konkreta åtgärder 
Här följer förslag till åtgärder som på olika sätt gynnar stadens biologiska mångfald, pollinerande insek-

ter och/eller kulturella ekosystemtjänster. Alla åtgärder som kan göras för att gynna stadens ekosys-

temtjänster är viktiga och vi har därför valt att inte prioritera mellan olika åtgärdsförslag. De åtgärder 

som skulle klassas högst i en sådan prioritering är sannolikt de som är mest kostsamma. Viss risk finns 

då att mindre åtgärder, som är billga men ej lika högt prioriterade väljs bort då de inte uppfattas som 

så viktiga. Att genomföra en mindre åtgärd kan trots en lägre prioritering vara det som i stunden är det 

absolut viktigast att göra. 

Här har rishögar lämnats för att gynna den  
biologiska mångfalden. 

Många djur använder rishögar som boplats eller  
gömställe. Här trivs till exempel igelkotten,  

snoken och olika skalbaggar. 

LIV I RISHÖGAR
Illustrationer: Agnes Danielsson

Figur 16. Skyltning är ett bra sätt att skapa kunskap och 
förståelse hos allmänheten
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För att gynna stadens ekosystemtjänster och motverka utarmningen av biologisk mångfald och frag-

menteringen av naturområden i urbana miljöer behöver vi arbeta både med att nyskapa, stärka och be-

vara natur. Vid planering och förvaltning av stadens gröna resurser är det viktigt att ta hänsyn till både 

sociala och rekreativa värden liksom biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. För att lyckas 

krävs åtgärder från olika aktörer i samhället. Det handlar dels om att undvika att exploatra värdefulla 

natur- och rekreationsområden men också om att hitta inovatva lösningar för nyskapande av ekosys-

temtjänster. 

Att anta kommunala strategier och riktlinjer är ett viktigt steg för att arbetet med att skapa och utveck-

la ekosystemtjänster ska bli långsiktigt framgångsrikt. En annan framgångsfaktor kan vara att inrätta 

förvaltningsövergripande rutiner där en stående punkt inför beslut om exempelvis exploateringar eller 

framtagande av planer är att utvärdera konskvenser för, eller möjlighet till utveckling av olika ekosys-

temtjänster. Genom att skapa strategier och rutiner blir arbetet mindre sårbart och oberoende av vilka 

tjänstemän eller politiker som för tillfället innehar olika positioner inom kommunen.  

Gemensamma riktlinjer

 • Skriv förvaltningsövergripande riktlinjer med rutiner för skötsel av natur. Ansvaret för 

skötseln av naturmark ligger ofta på andra förvaltningar eller enheter än den där den 

ekologiska kompetensen finns. Att anta gemensamma policys sprider den ekolo-

giska kompetesen mellan förvaltningarna och ökar därmed förutsättningarna till en 

skötsel som gynnar en mångfald av ekosystemtjänster. 

 • Skriv långsiktiga skötselavtal för att minska risken för att åtgärder bara genomförs 

under en kort tid. 

Varierad skötsel

 • Använd lågintensiv skötsel på utvalda grönytor så att gräs och blommor får gå i blom 

och fröa av sig innan de slås. De pollinerande insekterna har då också tillgång till 

föda under hela sin reproduktionstid.

Stärk spridningssamband

 • Underlätta för insekter att sprida sig genom att skapa små gröna ytor, i annars hård-

gjorda områden, och på så vis minska avstånden mellan grönytorna. 

 • Stärk möjliga spridningssamband för pollinatörer genom att utveckla variationsrika 

gröna strukturer med både träd, buskar och blommande växter. Både i parker, utefter 

vägar och på bostadsgårdar. 

Blommande gräsmarker

 • Så in ängsfrön på exempelvis vägrenar eller andra ensartade gräsytor. 

 • Slå gräsytorna först när många av de blommande arterna har blommat över. Använd 

slåtterbalk och låt det slagna gräset fröa av sig i ca 1 vecka och samla sedan in det 

för att undvika gödseleffekt
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Gynna växter med blommor och bär

 • Plantera eller var rädd om befintliga buskar och träd 

med rik blommning, bär eller nötter till exempel rönn, 

hassel, brakved och nyponros då dessa är föda åt 

många djurarter. 

 • Anlägg fjärilsträdgårdar med växter som attraherar 

fjärilar och andra pollinerare som bin och humlor. 

 • Lämna fröställningar av t.ex. tistlar som vinterföda till 

fåglar.

Stärk platsens naturliga ekosystem

 • Komplettera de exotiska inslagen i stadens parker med 

rikligt med inhemska växter för att på så sätt gynna 

flera arter av pollinerare.

Låt hela säsongen blomma 

 • Välj att plantera många olika växtarter för att på så 

sätt gynna flera arter av pollinerare. 

 • Plantera växter som blommar vid olika tidpunkter så att insekterna får tillgång till 

pollen och nektar under hela växtsäsongen. Tidigblommande träd och buskar som 

exempelvis sälg och vide är extra viktiga då dessa blommar så pass tidigt på året att 

få andra växter har hunnit gå i blom.

Utveckla och värna naturbetesmarker

 • Bibehåll eller utöka arealen betade marker. Beta i första hand med nöt eller får då 

dessa bäst gynnar ett artrikt fältskikt. Även hästbete kan vara gynnsamt för biologisk 

mångfald under förutsättning att hästarna inte stödutfodras eller går för många eller 

för lång tid på samma yta. 

Undvik kemisk bekämpning

 • Använd inte kemiska bekämpningsmedel vid bekämpning av ogräs eller insekter i 

tätortens grönområden.

Skapa bryn

 • Värna eller nyskapa variationsrika skogsbryn med blommande örter, buskar och 

träd.  Brynzoner, det vill säga buskrika övergångszoner mellan öppen mark och skog, 

är ofta artrika miljöer som är attraktiva för många av skogens, så väl som de öppna 

markernas, arter. 

Figur 17. Sälgen är en mycket viktig födokälla för 
många insekter tidigt på våren då väldigt få arter 
blommar. 
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Träd, skog och död ved

 • Bevara kontinuitetsskogar och äldre träd för att gynna deras komplexa ekologiska 

samspel.

 • Undvik kalhyggesbruk på kommunens skogsinnehav. Vissa undantag som exempel-

vis avverkning av planterad granskog på åkermark kan dock vara gynnsamt för flera 

ekosystemtjänster.

 • Röj fram ädellövträd. Ädellövträd är betydelseful-

la för många arter, särskilt äldre ekar är viktiga att 

bevara då dessa kan bli mycket gamla och under 

sin livstid vara värd för en mångfald av andra arter. 

 • Spara död ved, både liggande stammar, så kall-

lade lågor, och stående torrakor är viktiga livs-

miljöer för många arter. För att exempelvis gynna 

olika arter av solitärbin kan död ved placeras ut i solbelysta lägen. 

 • Låt död ved ligga även i vatten. Trädstammar och grenar som ligger i vatten skapar 

variation i bottnarna och spelar en viktig roll som skydd för fisk, och småkryp.

Öppna sandblottor

 • Bevara befintliga och/eller skapa nya öppna sandytor. Många småkryp är beroende 

av att det finns solig och varm sand där de kan gräva ner sina bon eller sola sig för att 

få upp kroppstemperaturen. 

Dammar och småvatten

 • Anlägg våtmarker för att gynna exempelvis groddjur, fåglar samt många vattenle-

vande organismer. 

Sätt upp holkar

 • Sätt upp holkar för fåglar och fladdermöss. Det råder bostadsbrist i skogen eftersom 

äldre träd med mycket naturliga håligheter blir allt sällsyntare i det moderna skogs-

bruket.  

 • Skapa livsmiljöer för insekter genom att montera ihop buntar av rör eller träblock 

med borrade hål. Variera diametern på hålen eftersom olika håldiameter attraherar 

olika arter. 

Mångfunktionella ytor

 • Sträva alltid efter multifunktionalitet vid restaurering eller nyskapande av natur för 

att på så sätt gynna så många ekosystemtjänster som möjligt på samma yta. 

Stadsnära odling

 • Upplåt mark och tillhandahåll exempelvis pallkragar till föreningar eller boende för 

stadsnära odling. 

 • Anlägg fler kolonilotter.

Ädellövträd

Alm, Ask, Avenbok, Bok, Ek, Fågel-
bär, Lind, Lönn
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Kunskapsspridning

 • Öka kunskap och förståelse hos allmänheten ge-

nom att sätta upp estetiskt tilltalande skyltar som 

förmedlar kunskap om naturen. 

 • Ta fram infomaterial till villaägare om hur de kan 

gynna biologisk mångfald och pollinerare i den 

egna trädgården.

 • Anordna naturguidningar för allmänheten om 

djur och natur och naturvård i olika delar av 

tätorten. 

 • Sätt upp fågelmatningar i parker och grönområ-

den.

Anpassa ljussättning

 • Anpassa ljussättning i parkområden så att den inte stör exempelvis fladdermöss el-

ler djur som försöker sova. Detta kan göras genom att lysa nedåt på gångvägar istäl-

let för uppåt och att fokusera belysningen mot konstgjorda element som exempelvis 

konstverk och statyer.  

Anläggningar för utomhusakriviteter

 • Locka människor med olika intressen att komma 

till stadens naturområden genom att skapa t.ex. 

parkourparker, utegym, elljusspår eller att sätta 

upp små utomhusbibliotek. 

Involvera boende i planeringen

 • Låt närboende komma med förslag och vara del-

aktiga i planering och utformning av gröna förstärk-

ningsåtgärder. På så vis ökar förutsättningarna att 

åtgärderna blir långsiktigt hållbara.

Här har stockar lämnats för att gynna 
den biologiska mångfalden. 

Många insekter, svampar, mossor och lavar 
är beroende av gamla döende eller döda träd 

för sin överlevnad.

liv i död ved

Liv i död ved.indd   1 2012-03-06   09:54:16

Figur 17. Att berätta varför fallna träd ligger kvar i är 
viktigt för kunskapsspridning och förståelse

Figur 18. I örebro kommun finns små bibliotek i 
fllera parker. Bara att låna eller lämna!
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2.3 Förslag till gröna förstärkningsåtgärder 

“Den vilda parken” en del i alla Köpings parker

Det finns, speciellt utefter åstråken, relativt gott om parkområden i Köping. Att det finns mera vildvuxna 

partier i parkområden har stor betydelse för parkens förutsättningar att bidra med ekosystemtjänsterna 

biologisk mångfald och pollinering. Sådana vildare delar i en park kan också göras attraktiva och posi-

tiva för många kulturella ekosystemtjänster. 

Vi föreslår därför att ”Den vilda parken” inrättas i alla Köpings parker. ”Den vilda parken” kan bestå av 

allt ifrån ett litet hörn av parken med exempelvis en buske som attraherar fjärilar till en större gräsyta 

där gräset får växa lite vildare eller kanske några gamla stockar som blir fina boplatser för både pol-

linatörer och andra insekter. 

För att öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten skyltas den nyskapade, eller sedan tidigare 

vilda, delen av parken med en vacker skylt “Den vilda parken” som berättar om vad som finns i den 

”vilda” delen av parken, kanske vilka arter som växer här och vilken skötsel som genomförs och varför. 

Genom att ”Den vilda parken” går att återfinna i alla parker blir det också i sig en källa till kunskap att se 

vilka olika strukturer som finns representerade i olika parker.

“Den vilda parken” blir ett viktigt inslag i ett sammanhängande spridningsstråk för pollinatörer genom 

staden.

Utveckla och förstärk grönstråk 

Utvecklingen mot ett mera storskaligt och effektivt utnyttjande av naturens resurser har lett till att 

många värdefulla naturområden i dag är isolerade från varandra. Resultatet är en pågående förlust av 

biologisk mångfald på både lokal och global nivå. För att ekosystem ska fungera på längre sikt krävs 

att de hänger ihop så att växter och djur kan förflytta sig i landskapet. Naturområden behöver också 

vara tillräckligt stora och innehålla de ekologiska förutsättningar som olika arter kräver för att trivas och 

överleva. 

I dag när vi bygger allt tätare städer måste vi aktivt tänka på att också spara och skapa natur. Vi be-

höver en grön infrastruktur genom våra städer. Tidigare 

har det funnits kvarlämnade dungar, ruderatmarker och 

viltväxande gräsmarker även i städerna. Detta har försett 

dem med ekosystemtjänster och utgjort en viktig del 

av den gröna infrastrukturen. Genom kunskap om var i 

staden det finns förutsättningar för naturen att förse oss 

med ekosystemtjänster får vi möjlighet att bygga klokt så 

att ekosystemen fortsatt kan leverera dessa tjänster. 

Även människor behöver tillgång till grön infrastruktur 

för att lätt komma ut i naturen och kunna röra sig mellan 

Om många människor har en 
levande relation till naturen, lär sig 
att förstå vad som händer i våra 
landskap och drar slutsatsen att 
naturvård behövs, så stärks fram-
tidens mandat för att skydda och 
bevara natur.

Eva Sandberg, Centrum för natur-
vägledning SLU
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olika grönområden. Att det finns sammanhängande och väl skyltade promenadstråk, stigar och cykel-

vägar ger Köpingsborna möjlighet att upptäcka all den fina natur som finns i och nära tätorten. 

Att många människor uppskattar och besöker stadens naturområden innebär också ett indirekt skydd 

för naturen och ökar förutsättningarna för att den bevaras, utvecklas och skyddas för framtiden. Den 

gröna infrastrukturen måste således utecklas på ett sådant sätt att den samtidigt gynnar en mångfald 

av ekosystemtjänster.

Figur 20. Förslag till gröna stråk att utveckla
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A. Ullviområdet

Hela området från Skoftestaskogen i norr till Högstaskogen i söder hänger i dag samman genom smala 

gröna passager genom bostadsområdena. Vid den planerade exploateringen söder eller sydost om 

Ullvi backar är det viktigt att bevara och utveckla attraktiva och ekologiskt funktionella grönstråk. 

Att aktivt skapa varierade skogsbryn mot den nya bebyggelsen är ett sätt att gynna både biologisk 

mångfald och pollinering samtidigt som det är positivt för flera kulturella ekosystemtjänster. Genom att 

spara lövträd och buskar som växer vid den nya skogskanten kan ett nytt skogsbryn utvecklas genom 

naturlig föryngring. Speciellt angeläget är att spara eller förstärka brynet med blommande och bärande 

buskar och träd. Träd som tidigare skyddats från vinden av andra träd intill och nu plötsligt står i en 

skogskant riskerar lätt att stormfällas. Att aktivt konstruera bryn där träden successivt blir högre och 

högre kan vara ett sätt att minska risken för stora stormfällningar. 

B. Ströbohög - Järnvägsbron

Från Köpings centrala delar finns ett tydligt stråk av grönytor som löper från gamla och nya kyrko-

gården, längs åsen vid Bergslagsvägen och vidare ut till Ströbohög. Idag består dessa ytor främst av 

klippta gräsmattor och yngre parkträd, och området är utsatt för buller från vägen. Här finns stora möj-

ligheter att skapa en spridningskorridor både för biologiska värden, samt att förbättra tillgängligheten 

genom promenadstråk till den karaktäristiska utkikspunkten Ströbohög. 

Åsen kan med fördel planteras med dungar av träd, gärna med brynmiljöer av blommande och bärande 

buskar. Där geologin består av en sandig jordmån kan sandblottor skapas på sydvända, solbelysta 

sluttningar för att gynna sandlevande insekter som exempelvis solitärbin. 

Gångvägar kan även skapas över grönytorna, som leder bort mot Ströbohög. Med fler planteringar av 

större träd och buskar skyddas även parkerna från buller och insyn från vägen, och blir ett mer attraktivt 

promenadstråk.

C. Åstråket 

Köpingsån med de många småparkerna längs vattnet utgör redan idag en viktig spridningskorridor för 

arter och ett populärt promenadstråk. Stråket kan på många sätt förstärkas och utvecklas för att bli en 

central grön kil genom staden. 

Kråkbacken och Brunnsparken, som omger den norra delen av ån med stora klippta gräsytor på bägge 

sidor, kan utvecklas med en större variation av planteringar som bryter av mot det öppna. Träddungar 

med brynzoner, vattenspeglar och våtmarker runt ån, samt ängsblommor som komplement till klippta 

gräsytor, skapar förutsättningar för biologisk mångfald och pollinering. Våtmarker skulle dessutom 

erbjuda reglerande ekosystemtjänster för att hantera större vattenflöden. Ett mer varierande parkland-

skap uppmuntrar även till lek och utbildning och blir vilsamma oaser i stadsmiljön. Promenadstråket 

slutar idag vid småbåtshamnen i söder, men genom att anlägga nya gång-och cykelvägar söderut längs 

Järnvägsgatan/Norsavägen, kan området även förbindas med större grönområden i Norsa hagar och 

vidare söderut.
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D. Johannisdal - Ållesta - Karlsberg - Norsa hagar

I de östra delarna av Köpings tätort finns grönområden av hög kvalitet som är viktiga för en mängd eko-

systemtjänster. Idag är flera av dessa områden relativt isolerade och avskurna av odlingsmarker eller 

bostadsområden. Här finns en stor potential i att förbinda alla grönområden genom ett längre östligt 

stråk, från Johannisdalsskogen i norr, genom Ållesta- och Karlbergskogen till Norsa hagar i söder. 

De öppna odlingsmarkerna utgör inte sällan en barriär både för skogens arter och för människor. Ge-

nom att anlägga nya stråk som ansluter till befintliga stigar kan olika grönområden bindas samman.

Trädridåer och brynmiljöer blir även funktionella ekologiska spridningskorridorer. 

E. Ekbacken - en del i Kungs-Barkaröområdet

Det södra odlingslandskapet i Köping intar en viktig roll då det ingår i sammanhängande värdetrakter 

för både ädellövskog och övrig lövskog. I området bedöms ädellövträd och även så kallade triviallövträd 

som till exempel asp och björk ha så pass hög koncentration att dess arter har goda chanser att kunna 

sprida sig mellan skogarna. 

I analysen har Ekbacken fått höga poäng för ett flertal ekosystemtjänster. Att utveckla området för be-

sökare samt att genomföra naturvårdande skötsel som exempelvis friställning av äldre träd samt aktivt 

skapande av efterföljare är angeläget. Området ligger i utkanten av kommunen men ingår i ett större 

ekologiskt samband vars funktion är beroende av sin storlek liksom av sina ingående delområden. 

Ädellövträd och de flesta av de arter som är knutna till dem gynnas av solbelysta miljöer. Ett fortsatt 

aktivt jordbruk med öppna marker är därmed en grundläggande och oerhört viktig faktor för att dessa 

ekosystem ska fortleva och utvecklas.

F. Skapa en grön vandringsled runt Köping

Genom att utveckla nya gröna stråk, och länka samman dem med befintliga, kan en grön vandringsled 

runt Köping skapas. Vandringsleden kan utvecklas genom att promenadvägar längs åstråket förstärks 

samtidigt som stigar som förbinder de större skogsområdena i öster, utvecklas eller nyskapas. 

Genom tydlig skyltning, gärna med informationstavlor utefter vägen som berättar om naturen runtom-

kring, kan leden bli ett populärt utflyktsmål som leder genom några av Köpings vackraste områden. En 

vandringsled som uppmuntrar både till friluftsliv och lärande om stadens natur och kultur.
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2.4 Utveckling av bristområden 
Denna rapport har beskrivit befintliga grönområden med särskild betydelse för ett antal utvalda ekosy-

temtjänster i Köping samt gett förslag på hur dessa kan utvecklas. Inom staden finns också flera brist-

områden, där ekosystemtjänster nästan helt saknas och där mindre åtgärder skulle göra stor skillnad. 

Industriområdena nordväst om Nibblebacksvägen och på båda sidor Arbogavägen i södra delen av 

Köping är sådana områden. De består till stor del av hårdgjorda ytor och större industribyggnader med 

mycket lite grönyta. Det finns en stor potential för att utveckla många olika ekosystemtjänster här ge-

nom att bättre utnyttja befintliga grönytor. 

Att tillåta täta buskage att växa upp som gömslen för småfåglar på outnyttjad mark är ett enkelt sätt 

att gynna biologisk mångfald. 

Genom att så in artrik ängsflora längs vägkanter kan både pollinering och flera kulturella ekosystem-

tjänster gynnas. Om inhemska arter som exempelvis gamla åkerogräs används kan även biologisk 

mångfald stärkas. 

Figur 21. Förslag till ungefärlig dragning av en yttre och en inre grön vandringsled runt Köping
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Att anlägga mindre  dammar och våtmarker för dagvattenrening skapar även livsmiljöer åt exempelvis 

insekter och groddjur. 

Att skapa helt nya grönytor är fullt möjligt genom att anlägga nya markbäddar. Gröna markbäddar på 

tak är ett utmärt sätt att använda stora industribyggnader. Gröna tak kan utformas så att de gynnar 

både biologisk mångfald och pollinering. Om möjlighet finns att skapa en terass på taket kan även flera 

kulturella ekosystemtjänster stärkas. 

Nedlagda verksamhetsområden och före detta industrimark kan restaureras till värdefulla naturom-

råden för rekreation, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Det kanske mest kända och 

lyckade exemplet är Rynningeviken i Örebro där en stor soptipp förvandlats till ett grönskande rekrea-

tionsområde. Men även mindre före detta verksamhetsområden kan förvandlas till grönområden, ett 

närliggande exempel är Cementatippen i Köping. 

Kommunen har sannolikt inte full rådighet över vad som görs inom olika privata verksamhetsområden. 

Att skapa dialog och inspirera företagen till åtgärder kan vara ett sätt att på sikt öka företagens kunska-

per och därigenom inspirera till utveckling av olika ekosystemtjänster. 

Skolgårdar är en annan typ av områden som ofta har utvecklingspotential när det gäller ekosystem-

tjänster. I de flesta städer finns skolgårdar med många hårdgjorda ytor och mycket liten grönska. Det 

har inte ingått i projektet att inventera kommunens skolgårdar men sannolikt finns det skolgårdar med 

stor utvecklingspotential även i Köping. Att tillsammans med barnen utveckla grönskande skolgårdar är 

ett sätt att samtidigt gynna många ekosystemtjänster. 

I de fall bristområden ligger på privat mark kan kommunikation och information med tips och råd till 

markägaren vara en framkomlig väg. Att starta ett gemensamt projekt mellan kommunen och företa-

get kan också skapa möjlighet att utveckla olika ekosystemtjänster. 

Inom bristområden där människor ofta rör sig kommer insatser som görs för exempelvis biologisk 

mångfald kunna utformas så att de även ger förutsättningar för olika kulturella ekosystemtjänster. 

Förutom ovan nämnda skolgårdar kan det exempelvis gälla sådana bostadsgårdar där naturen mest 

består av hårdgjorda ytor eller ensartade gräsmattor.

Ovanstående är några generella exempel på bristområden. Att genomföra en noggrann kartläggning av 

exempelvis kommunens skolgårdar kan vara ett led i att få en mer detaljerad kunskap om var det finns 

områden med brist på ekosystemtjänstresurser. 

2.5 Strategi vid exploatering
Vid utveckling av ny bebyggelse är det en viktig men svår utmaning att bevara stadens ekosystemtjäns-

ter. Skadelindringshierarkins principer, att undvika, minimera, återställa och kompensera för skada på 

naturen (Naturvårdsverket 2016), kan vägleda lokalisering och utformning för att på bästa sätt bevara 

och utveckla tillgången på ekosystemtjänster vid en exploatering. Skadelindringshierarkin innehåller 

fyra olika steg:
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1. Bygg på redan ianspråktagen mark

2. Begränsa skadan 

3. Återställ värden

4. Kompensera för förlust

I första hand kan påverkan på befintliga grönområden undvikas genom att planera ny bebyggelse på 

redan hårdgjorda ytor, exempelvis gammal industrimark. Att förtäta befintliga bostadskvarter kan 

också vara ett alternativ, men det är viktigt att inte förlora alla uppvuxna trädgårdar och innegårdar. Var 

för sig är dessa mindre grönområden försumbara, men tillsammans har de stor betydelse för många av 

stadens ekosystemtjänster. 

I andra hand kan påverkan på olika ekosystemtjänster begränsas. Det kan handla om att välja en loka-

lisering där värdet för ekosystemtjänster redan är begränsat eller att anpassa utformningen av bebyg-

gelsen så att värdefulla strukturer, till exempel stora träd, kan sparas.

Det tredje ledet i hierarkin är att återställa värden som går förlorade vid exploatering. Grönstruktur och 

närparker kan planeras in i nya bostadskvarter. Vissa typer av strukturer som försvunnit genom exploa-

teringen går att till viss del återskapa mellan husen, till exempel ängsvegetation och våtmarker. Det 

ska dock sägas att naturmiljöer som återskapas inom ett bostadsområde inte till fullo kan ersätta de 

värden som fanns på platsen innan exploateringen. 

I sista hand bör ekosystemtjänster som gått förlorade kompenseras genom att återskapa förlorade 

strukturer på en annan plats, eller genom att förhöja värdet på ett annat område genom olika åtgärder. 

Det är viktigt att det är just den ekosystemtjänst som gått förlorad som kompenseras samt att kom-

pensationsåtgärder görs så nära påverkansområdet som möjligt. 
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3 DEL 3 
Ekosystemtjänster i Köping Öster

Del 3 Inleds med en översiktlig värdering av området Köping Öster ur ett ekosystemtjänstper-

spektiv. Därefter följer en strategi för bevarande av de mest värdefulla områdena med utgångs-

punkt från den gjorda värderingen.

3.1 Expandering av staden österut
Köpings kommuns översiktsplan som aktualitetsförklarades 2018 anger att 700 bostäder ska byggas 

fram till år 2025. I planen pekas ett område öster om dagens tätort, Köping öster, ut som en långsiktig 

expansionsriktning för tätorten. En fördjupad översiktsplan för området, som ännu inte är framtagen, 

ska i detalj utreda förutsättningarna för den tänkta bebyggelseutvecklingen. I det här kapitlet utreds 

översiktligt vilka ekosystemtjänster som idag finns inom Köping öster, hur dessa skulle påverkas av den 

planerade stadsutvecklingen samt hur en sådan påverkan kan minimeras. 

Expansionsområdet Köping öster 

täcker en yta på 1000 hektar som 

gränsar till befintlig bebyggelse i 

stadsdelarna Östanås och Skogs-

borg. Området domineras av ett 

öppet odlingslandskap med åker, vall 

och betesmarker. Ållestaskogen och 

Johannisdalsskogen utgör de största 

sammanhängande skogsområdena, 

men ett antal mindre skogspartier 

och åkerholmar bryter av det öppna 

landskapet. 

En naturvärdesinventering över Köping 

öster som gjordes 2016 identifierade 

31 naturvärdesobjekt, varav två objekt 

av högsta naturvärde, nio av högt na-

turvärde och resterande med påtagligt 

naturvärde.         31 naturvårdsarter ob-

serverades, varav nio rödlistade, fyra 

fridlysta och 22 signalarter för skydds-

värd skog (Naturcentrum 2016). Med 
Figur 22. Karta över utredningsområdet Köping öster. 
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utgångspunkt i de identifierade naturvärdesobjekten pekades även två så kallade landskapsobjekt ut. 

Landskapsobjekten omfattar större områden med ett flertal ingående naturvärdesobjekt där landska-

pet som helhet har avgörande betydelse för att bevara naturvärdena inom de ingående naturvärdesob-

jekten. Inom de identifierade landskapsobjekten kan det således ingå mellanliggande områden som i 

sig har liten betydelse för biologisk mångfald men som är en förutsättning för att bevara naturvärdena i 

de ingående naturvärdesobjekten. 

3.2 Köping öster ur ett ekosystemtjänstperspektiv
Nedan görs en generell beskrivning av de mest värdefulla naturtyperna inom Köping öster med ut-

gångspunkt i uppdragets utvalda ekosystemtjänster: biologisk mångfald, pollinering och kulturella 

ekosystemtjänster. 

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden i Köping öster är främst knuten till naturbetesmark och skog, men även 

äldre ädellövträd och små våtmarker. Naturbetesmarkerna finns runt gårdsmiljöer i Fanetorp, Nibble 

och Sömsta och karaktäriseras av hävdgynnad flora och på sina håll enbuskar och betade bestånd av 

hassel. De skogliga värdena finns i äldre barrskog med naturskogsstruktur, ädellövskog främst ek, samt 

mindre bestånd av asp. I det öppna landskapet finns flera åkerholmar med stora, grova ekar vilka har 

högt värde för biologisk mångfald. 

Pollinering 

Värden för pollinering är främst knutna till gårdarna Vista – Fanetorp – Västersörby. Nektar, som är 

föda åt många insekter, finns i naturbetesmarkerna med dess rika flora, samt i brynmiljöer vid åkerhol-

mar och skogsbryn. Blottor av barmark i hävdade betesmarker och död ved i äldre skogsbestånd utgör 

viktiga element för pollinerarnas bo-platser. 

Kulturella ekosystemtjänster 

Ållestaskogen och Johannisdalsskogen är två stadsnära skogsområden med höga värden för kulturella 

ekosystemtjänster. Områdena beskrivs närmare i del 2 i denna rapport. De två skogsområdena med 

stigar, rastplatser och elljusspår ger boende i de östra delarna av Köping nära tillgång till natur för både 

motion, rekreation och friluftsliv. Skogsområdena ger även möjlighet att uppleva tystnad och vild-

markskänsla även om delar av Johannisdalsskogen påverkas av buller från E18. De estetiska värdena i 

Köping öster är fram förallt knutna till landskapsobjekten exempelvis det småskaliga kulturlandskapet 

runt gårdarna Vista, Sömsta, Västersörby och Fanetorp. 
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3.3 Strategi för bevarande av kärnområden 
för ekosystemtjänster
Inför en eventuell stadsutveckling inom Köping öster är det viktigt att på alla sätt minimera, begränsa 

och kompensera för förlust av befintliga värden och för markens kapacitet att leverera ekosystem-

tjänster. 

Kärnområden med stor betydelse för ekosystemtjänster

Utifrån analysen av de valda ekosystemtjänsterna har två kärnområden med stor betydelse för ett 

flertal ekosystemtjänster identifierats. 

För att minimera påverkan på naturområden med stor potential för att tillhandahålla ett flertal eko-

systemtjänster bör de områden som definieras i kartan helt undantas från exploatering (se figur 24 på 

sidan 49). Även naturbetesmark utanför de identifierade områdena bör undantas från exploatering.   

De identifierade områdena överensstämmer i stort sett med de landskapsobjekt som avgränsades i 

den naturvärdesinvenering som gjordes 2016 (Naturcentrum 2016). 

Figur 23. Kattfot är en av många växter som är beroende av betade marker
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Figur 24. Identifierade kärnområden för de valda ekosystemtjänsterna
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Område 1 

Område 1 omfattar Ållestaskogen och Johannisdalsskogen, två  större sammanhängande 

skogsområden med delvis äldre och variationsrik barrskog. Skogarna är viktiga ur flera 

aspekter, förutom deras många strukturer som stödjer kulturella ekostemtjänster har de 

höga värden för biologisk mångfald knuten till gammal skog. Sett i ett landskapsperspektiv 

är större skogsområden ovanliga runt Köping och det kommer att vara än mera viktigt med 

tillgängliga skogs- och friluftsområden om befolkningen i området växer. Ållestaskogen bör 

i sin helhet undantas från exploatering, liksom huvuddelen av Johannisdalsskogen. 

Område 2

Område 2 består av ett nord-sydligt stråk som löper genom mitten av utredningsområdet från Vista i 

norr till Fanetorp och Västersörby i söder. Området karaktäriseras av ett relativt småskaligt kulturland-

skap med många ingående småbiotoper som innehåller ett stort antal naturvärdesobjekt vilka har 

betydelse för samtliga analyserade ekosystemtjänster. Att området bevaras i sin helhet är en förutsätt-

ning för att dessa värden ska kunna finnas kvar och utvecklas i framtiden. Många av områdets ingående 

naturvärdesobjekt består av naturbetesmarker vilka utgör några av de mest artrika och värdefulla bio-

toperna för biologisk mångfald liksom för pollinering och för flera av de kulturella ekosystemtjänsterna. 

Även övrig naturbetesmark inom det småskaliga odlingslandskapet bör av samma skäl uteslutas helt 

från exploatering.

3.4 Viktiga åtgärder för att värna och 
utveckla ekosystemtjänster
Fortsatt bete viktigt

En avgörande förutsättning för naturbetesmarkers förmåga att leverera ekosystemtjänster är att de 

betas vilket i sin tur förutsätter att det finns tillgång till betande djur.

Att de lokala lantbrukarna har tillräcklig markareal för att få gårdens ekonomi att gå ihop kan således 

i förlängningen vara en förutsättning för att bevara naturbetesmarkernas höga värden. En avvägning 

måste därför göras så att framtida exploateringar inte tar åkermark i anspråk på sådant sätt att det får 

allvarliga konsekvenser för förutsättningarna för ett aktivt lantbruk i området. 

Undvik barriärer

En ny stadsdel får inte innebära fler barriärer för människor, flora eller fauna. I del 2 har vi föreslagit 

att ett rörelse-/grönstråkstråk utvecklas mellan skogsområdena Johannisdal – Ållesta – Karlsberg 

– Norsa. Om detta stråk ska få avsedd funktion får en ny stadsdel i Köping öster inte byggas som en 

barriär mellan Johannisdal och Ållestaskogen. Om exploatering sker i området är det viktigt att bevara 

ett grönt stråk med trädridåer och brynmiljöer som integreras i stadsbebyggelsen, och binder samman 

skogsområdena. 
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Att välja mark för exploatering

I första hand bör områden med liten betydelse för ekosystemtjänster användas för fortsatt stadsut-

veckling. Om naturmark exploateras kommer markens förutsättningar att leverera ekosystemtjänster 

oundvikligt att minska om inga åtgärder görs. Redan ianspråktagen mark är därmed det bästa valet 

men om endast naturmark finns att tillgå kan bestånd av ung brukad skog anses vara det bästa al-

ternativet. Ungskog bedöms generellt ha liten betydelse för såväl biologisk mångfald, pollinering och 

kulturella ekosystemtjänster. 

Om ungskogen är en del av ett större skogsområde måste dock skogens landskapsekologiska bety-

delse vägas in. De yngre skogsdelarna kan exempelvis vara viktiga som buffertzon för sådana delar av 

skogen som har stor betydelse för att tillhandahålla många olika ekosystemtjänster. Ett exempel är 

den omgivande skogen runt Pelarskogen. Denna buffertzon har stor betydelse för bevarandet av de 

höga värdena i Pelarskogen i Vallby-Ullviområdet. Ett skogsområdes storlek är i sig en faktor för sko-

gens förmåga att leverera ett flertal ekosystemtjänster vilket också är en aspekt som måste vägas in. 

Om åkermark tas i anspråk för exploatering rekommenderas sådan åkermark som är av lägre bördighet 

och där konsekvenserna för det lokala lantbruket kan minimeras. 

3.5 Utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön
För att maximera möjligheterna för en ny stadsdel att leverera ekosystemtjänster är det viktigt att 

bygga in grönområden i staden och att arbeta för att återskapa strukturer som levererar ekosystem-

tjänster inom stadsmiljön. 

Det är ofta klokt att bevara befintliga naturmiljöer istället för att först ta bort dem och sedan skapa nya. 

Det gäller särskilt naturmiljöer som behöver lång tid för att utvecklas så som exempelvis äldre skogar 

och träd. Att låta befintliga träd stå kvar är exempelvis en god investering eftersom dessa direkt kan 

leverera ett stort antal ekosystemtjänster jämfört med ett nyplanterat träd som behöver väldigt lång tid 

för att nå samma kvalitet.

Andra naturtyper går ofta bra att återskapa som till exempel blomrika gräsmarker, brynmiljöer, bärande 

träd och buskar, våtmarker med mera.

Grundläggande för möjligheten att utveckla och bevara strukturer som levererar ekosystemtjänster är 

att de gröna frågorna finns med och ges utrymme direkt då planläggningen av en nybyggnation börjar 

ta form.
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Bilaga 1. Liten artskyddsutredning 

Bakgrund och syfte

Om uppdraget

Köpings kommun ska ta fram en fördjupad översiktsplan för tätorten Köping. Inför detta har uppdraget 

varit att ta fram en översiktlig analys över förekommande arter som omfattas av Artskyddsförord-

ningen, samt vilka förutsättningar de har inom området. En text som övergripande beskriver hur arterna 

kan påverkas av olika verksamheter och ingrepp hittas i avsnitt ”Påverkan och konsekvenser på arter i 

artskyddsförordningens bilaga 1 och 2” i kapitlet Resultat i denna bilaga.

Analysen är en skrivbordsstudie och omfattar i huvudsak de arter som faktiskt påträffats i området, 

men redovisar också slutsatser där vi har vägt in potentiella förekomster av fler arter som kan finnas i 

områdets naturmiljöer, enligt kunskap om deras biotopkrav och förekomster i kringliggande trakt. Så 

långt möjligt ingår också att ge rekommendationer om var en fördjupad artinventering kan vara befo-

gad. 

Om Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen (2007:845) är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och alla 

vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar EU:s art- och habitatdirek-

tiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 2. De arter som omfattas av förordningen är av 

princip fridlysta, det vill säga man får inte samla in, skada eller döda de listade arterna. För de arter som 

är upptagna i bilaga 1 gäller dessutom att arternas livsmiljöer är skyddade och inte får inte förstöras.

Som stöd för tillämpning av lagstiftningen finns Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen 

och några av Mark- och miljööverdomstolen vägledande domar. 

Alla arter av vilda fåglar omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1, men enligt Naturvårdsver-

kets handbok är inte alla arter prioriterade vid tillämpningen. Utöver de arter som markerats med B i 

Artskyddsförordningen ska rödlistade arter prioriteras. De fågelarter som redovisas i denna rapport är 

rödlistade enligt den senaste rödlistan (Gärdenfors 2015). Dessa behöver dock uppdateras vid varje 

revision av rödlistan.

Om rödlistan
Artskyddsförordningen ska inte förväxlas med rödlistan. Rödlistan är en redovisning av arters relativa 

risk att dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade 
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om deras populationer befinner sig i kraftig minskning. Att en art är rödlistad innebär dock inte automa-

tiskt att den omfattas av något lagligt skydd genom artskyddsförordningen.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist 

(DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). 

Arter i de tre sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam term för hotade arter. 

I denna rapport redovisas arter i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade. I tabellen på sidan 

59 redovisas de hotade och nära hotade arter som omfattas av artskyddsförordningen. I tabellen på 

sidan 62 redovisas fynd av hotade, eller nära hotade arter som inte samtidigt omfattas av artskyddsför-

ordningen.

Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken enligt internationella kriterier och revideras regelbun-

det. Den senaste rödlistan publicerades 2015.

Metodik

Genomförande

I den här rapporten presenteras resultatet av en översiktlig artskyddsutredning. Arter som förekommer 

i området och som är listade i Artskyddsförordningens (2017:845) bilaga 1 och bilaga 2 har analyserats 

utifrån sina förekomster. Listade arter har observerats i utredningsområdet någon gång mellan 2000 

och 2018. 

Analysen har genomförts baserat på befintligt material från SLU och Artdatabanken inklusive webbda-

tabasen Artportalen. Alla registrerade fynd av skyddade arter inom utredningsområdet Köpings tätort 

har begärts ut från Artdatabankens fynddatabas. Data omfattar även material från bland annat natur-

värdesinventeringar i Köping kommuns regi samt ängs- och hagmarksinventering och fynd gjorda inom 

arbetet med hotade arter inom Länsstyrelsen i Västmanlands regi.

Områdets avgränsning

Utredningsområdet för artskyddsutredningen omfattar Köpings tätort, Köping öster och samt till viss 

del angränsande områden exempelvis Köpingsön straxt söder om tätorten. Totalt ca 4500 ha, till stora 

delar bebyggt område, men även skogsmark, öppen mark, samt vatten.

Skyddsklassning

Observera att vissa förekommande arter är skyddsklassade och omfattas av sekretess enligt 20 kap. 1§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detaljer om sådana fynd redovisas inte i denna rapport. 
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Resultat

Förekommande arter

Utredningsområdet har dokumenterade förekomster av 85 st skyddade arter utpekade i bilaga 1 och 

bilaga 2 till artskyddsförordningen, även om inga riktade inventeringar med eftersök av skyddade arter 

gjorts. Mest välundersökt är fågellivet med fynd av minst 58 prioriterade arter som omfattas av art-

skyddsförordningen och som kan indikera häckning. För de prioriterade fågelarter som enbart förekom-

mer i området som rastare eller övervintrare bedöms området inte utgöra ett viktigt övervintrings- eller 

rastområde för en population, eller delar av en sådan.

Även skyddade arter av fladdermöss, grod- och kräldjur, kärlväxter, svampar och insekter har före-

komster i området. Utredningen visar samtidigt att endast begränsade systematiska inventeringar, 

eller riktade insatser med artsök, genomförts i utredningsområdet under 2000-talet vilket innebär att 

kunskapsunderlaget är långt ifrån heltäckande. Det bygger till stor del på spontan rapportering och 

rapporterna är koncentrerade till ett fåtal väl kända områden som genom sina miljöer och arter lockar 

till besök av naturintresserade. Därmed kan det finnas åtskilliga förekomster av skyddade arter i det 

utredda området som inte är dokumenterade eller rapporterade. 

Inte minst indikerar förekommande livsmiljöer och naturvårdsarter i området att betydligt fler förekom-

ster, och fler skyddade arter, högst sannolikt finns. Köpings läge i Sverige tillsammans med ett varierat 

landskap och närhet till vatten talar för att betydligt fler arter av till exempel. fladdermöss än de tre 

som anträffats kan finnas i området. Andra skyddade arter som kan finnas i området, även om rappor-

ter saknas, är till exempelvis vattensalamandrar och fler arter av insekter och kärlväxter.

Förekomsternas lägen

Några områden framstår som välbesökta och har koncentrationer av skyddade arter. Dessa redovisas 

nedan, men detta ska inte per automatik tolkas som att övriga delar av utredningsområdet har få eller 

inga förekomster av skyddade arter. Avsaknad av rapporter behöver inte betyda att där inte finns några 

förekomster av skyddade arter. För att göra en säkrare bedömning av detta krävs systematiska inven-

teringsinsatser på betydligt fler platser inom området, med inriktning på skyddade arter. Fynden har 

också en varierande grad av osäkerhet vad gäller positionsangivelse, där en del observationer, särskilt 

av fåglar, kan ha gjorts långt ifrån den koordinat från vilken de sedan rapporterats.

Flera lokaler med koncentrationer av skyddade arter finns inom utredningsområdet. Dessa utgörs i hu-

vudsak av livsmiljöer som består av ädellövskog, hävdade ängs- och betesmarker samt våtmarks- och 

strandmiljöer. Utöver detta finns dock spridda fynd av skyddade arter inom hela utredningsområdet.

Vid Köpingsåns utlopp i Mälaren, vid Norsa hagar, finns en koncentration av förekomster av skyddade 

arter som fåglar, fladdermöss, grod- och kräldjur, kärlväxter med mera tillsammans med ännu fler 

rödlistade arter. Här finns en variation av livsmiljöer som våtmark, ängs- och betesmark, strandzoner, 
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skogliga naturvärdesobjekt med mera. Området Norsa hagar beskrivs närmare i rapportens del 1 om 

Köpings viktigaste gröna resurser (se sidan 19).  

I stadsdelen Kungsängen finns Ekbacken, en liten ädellövskog med alm och ek. Där finns noterat de 

rödlistade arterna almdynaVU, almsprängtickaVU, askEN, blektickaNT, ektickaNT, flockig puderskivlingVU, 

kärntickaVU, linddynaVU, oxtungssvampNT, prakttaggingVU, rutskinnNT, skogsalmCR, svartöraNT och vit 

vedfingersvampNT. Området Ekbacken beskrivs närmare i rapportens del 1 om Köpings viktigaste gröna 

resurser (se sidan 21).  

Strax söder om utredningsområdet, vid Köpingsön finns 72 noteringar av den skyddsklassade fågeln 

fiskgjuse samt enstaka fynd av bivråkNT. Här finns även de rödlistade och fridlysta arterna, läderbaggeNT 

och saffranstickaCR samt de rödlistade arterna gulbent kamklobaggeNT och oxtungssvampNT. Köpingsön 

är trädbevuxen men ingår även den i ängs- och betesmarksinventeringen med noteringen bra hävd. 

Området ligger utanför (strax söder om) utredningsområdet för föreliggande rapport och områdets 

ekosystemtjänster har därför inte analyserats. Köpingsön är en del av Kungs-Barkaröområdet som även 

nämns i rapportens del 2 om förslag till förstärkningsåtgärder (se sidan 42).

Påverkan och konsekvenser på arter i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2

Skyddade arter med förekomster i området kan komma att påverkas av sådan markomvandling och 

exploatering som medför till exempel direkta markanspråk, förändringar av livsmiljöer samt andra typer 

av störningar. Vilken påverkan som uppstår beror främst av ingreppets eller störningarnas omfattning 

samt av vilka artförekomster som berörs. Utökad bebyggelse och infrastruktur medför vanligtvis förlus-

ter av livsmiljöer, fragmentering av landskapet, försämrad kvalitet på livsmiljöerna samt spridningsbar-

riärer i form av exempelvis vägar och bebyggelse. Många arter är till exempel känsliga för störningar 

i form av till exempel buller, damm, ökad exponering för sol och vind, dikning eller ökad mänsklig 

närvaro. Även ingrepp som medför minskad eller upphörd hävd samt ökad näringstillförsel har indirekt 

påverkan på flora och fauna genom den igenväxning som följer. Ökad dödlighet för djur och fåglar på 

grund av kollisioner i trafiken kan också tillkomma.

Negativ påverkan kan motverkas eller reduceras med olika åtgärder. Det går att förbättra arternas 

möjlighet till spridning genom att skapa spridningskorridorer, till exempel gröna broar. Vid en exploate-

ring är det också lämpligt att lämna buffertzoner, eller skyddszoner, mot vattendrag eller områden med 

höga naturvärden för att minska risken för negativa kanteffekter. Biotopvårdande och restaurerande 

åtgärder eller formellt skydd av natur i form av områdesskydd är andra sätt.

I det fortsatta arbetet bör också påverkan av klimatförändringar vägas in, eftersom dessa kan samverka 

med annan påverkan och på så sätt förvärra konsekvenserna för många arter. I en stadsplanering finns 

olika sätt att ta höjd för ett förändrat klimat, till exempel genom att motverka fragmentering och säkra 

arternas spridning, anpassad skogsskötsel, anläggning av våtmarker, hantering av dagvatten samt 

bekämpning av invasiva arter.
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Rekommendationer om fördjupad artinventering

Systematiska inventeringar med inriktning på skyddade arter har endast gjorts i begränsad omfattning 

i området under 2000-talet. Utredningen visar trots detta att det finns ett stort antal förekomster av 

skyddade arter inom utredningsområdet, ihop med tillgång på passande och varierande livsmiljöer. Det 

är därmed sannolikt att fler förekomster av skyddade arter än de nu kända finns inom området. När det 

gäller kärlväxter som till exempel olika arter av lummerväxter, blåsippa, gullviva och flertalet orkidéer är 

det troligt att det finns fler växtplatser än de som rapporterats. Även mistel kan finnas på flera platser.

Inför det fortsatta inventeringsarbetet rekommenderas särskild uppmärksamhet på följande livsmiljöer 

vilka ofta har viktiga förekomster av skyddade arter:

• Äldre löv- och blandskog med ädellöv

• Ängs- och betesmarker

• Strandzoner och våtmark

• Vattendrag och småvatten

Löv- och blandskog med ädellöv

Flera områden med äldre ädellövskog, ofta ek och skogsalm, finns inom området, till exempel Malmön, 

Karlbergsskogen och Ekbacken. Ädla lövträd har en basisk bark, så kallad rikbark, som är gynnsam för 

flera lavar och mossor. Gamla träd får en grov barkstruktur som gör att olika lavar och mossor lättare 

får fäste. Gamla ädellövträd är ett allt ovanligare inslag i landskapet, och särskilt levande träd av skogs-

alm. Gamla grova ädellövträd är även ett viktigt substrat för andra artgrupper så som vedsvampar 

och exempelvis saffransticka, som rapporterats från Köpingsön, är en säker indikator på att det finns 

äldre värdefulla ekar i området. Håligheter kan hysa både hålhäckande fåglar och fladdermöss. Äldre 

ädellövskog i ett varierat landskap med brynzoner, öppen kulturmark och vatten ger förutsättningar för 

betydligt fler arter fladdermöss än de som hittills rapporterats i området. 

Även flera ovanliga insekter är knutna till gamla ädellövträd. Mulm i gamla träd till exempel ekar, är en 

gynnsam boplats för många insekter, och fynd av läderbagge tyder på att det kan finnas fler ovanliga 

insekter i området. Många ovanliga och rödlistade arter är knutna till gamla ekar, både lavar, mossor 

och ryggradslösa djur.

Ängs- och betesmarker

På ängs- och betesmarker, hagmarker och liknande kan olika hävdgynnade arter finnas till exempel 

kärlväxter och insekter men också fåglar knutna till öppna odlingsmarker. På välhävdade marker är 

floran och insektslivet ofta rikt och även hävdgynnade arter av svampar kan hittas. Sådana områden 

finns till exempel vid Malmön och Norsa hagar. Förekomst av månlåsbräkenNT indikerar att även andra 

låsbräkenarter kan förekomma. För de hävdgynnade arterna är det viktigt att inventeringen görs när 

växterna blommar, för att underlätta identifiering.
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Strandzoner och våtmark

Strandzoner, oavsett om de består av strandskog, våtmark eller fuktig betesmark, har ofta hög biologisk 

mångfald genom närhet till vatten, hög luftfuktighet och den variation av små habitat som uppstår i 

övergången mellan olika livsmiljöer. Strandzoner finns i första hand vid Mälaren, Köpingsån och upp-

ströms längs Kölstaån och Valstaån. 

Våtmarker, till exempel kärr, har hög biologisk mångfald med en rik flora och stort värde för fåglar, 

groddjur och många insekter. I området finns våtmarksmiljöer i första hand i anslutning till Mälaren 

vid Köpingsåns utlopp. Här finns bland annat viktiga områden för många fåglar. Fler arter av skyddade 

trollsländor skulle kunna ha förekomster här.

Vattendrag och småvatten

Mindre vattenförekomster som dammar, bäckar och diken kan ha skyddsvärda förekomster av till 

exempel groddjur och trollsländor. Utter, men även andra djur som fladdermöss, rör sig gärna längs de 

ledlinjer som bildas av vattendrag och sjöstränder. I dammar och sjöar kan skyddade arter av vatten-

skalbaggar ha förekomster.

Allmänt

Ovanstående ska inte tolkas som att inventeringar inte behöver göras i andra områden och livsmiljöer. 

Även mer alldagliga miljöer eller mycket små habitat i mer isolerade lägen kan ha förekomster av skyd-

dade arter som kräver hänsyn i planeringen. För kommunens fortsatta arbete rekommenderas att in-

venteringar med eftersök av skyddade arter genomförs systematiskt och brett. Inventeringar bör också 

göras med god framförhållning eftersom kunskapsbrist vad gäller förekomster av, och påverkan på 

skyddade arter kan medföra omfattande utredningskrav med förseningar eller justeringar av framtida 

utvecklingsplaner som följd. Om planerna inte är förenliga med artskyddsförordningen kan de behöva 

omarbetas eller dispens behöva sökas. Sådant kan vara svårt att hantera i sena planeringsskeden.

Arter i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 som 
anträffats i utredningsområdet 2000-2018

ARTNAMN VETENSKAPLIGT NAMN RÖDLISTNINGS-
KLASS

BILAGA  I ARTSKYDDS-   
FÖRORDNINGEN

Däggdjur

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 1

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii 1

Utter Lutra lutra NT 1

Vattenfladdermus Myotis daubentonii 1

Fåglar

Backsvala Riparia riparia NT 1
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ARTNAMN VETENSKAPLIGT NAMN RÖDLISTNINGS-
KLASS

BILAGA  I ARTSKYDDS-   
FÖRORDNINGEN

berguv Bubo bubo VU 1

bivråk Pernis apivorus NT 1

brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla VU 1

brun kärrhök Circus aeruginosus 1

Brunand Aythya ferina VU 1

Buskskvätta Saxicola rubetra NT 1

Busksångare Acrocephalus dumetorum NT 1

Duvhök Accipiter gentilis NT 1

Fiskgjuse Pandion haliaetus 1

Fisktärna Sterna hirundo 1

Flodsångare Locustella fluviatilis NT 1

Gråspett Picus canus 1

Gråtrut Larus argentatus VU 1

Gröngöling Picus viridis NT 1

Gulsparv Emberiza citrinella VU 1

Havsörn Haliaeetus albicilla NT 1

Hussvala Delichon urbicum VU 1

Jorduggla Asio flammeus 1

Kornknarr Crex crex NT 1

Kungsfiskare Alcedo atthis VU 1

Kungsfågel Regulus regulus VU 1

Lundsångare Phylloscopus trochiloides NT 1

Mindre flugsnappare Ficedula parva 1

Mindre hackspett Dendrocopos minor NT 1

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 1

Ortolansparv Emberiza hortulana VU 1

Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT 1

Rapphöna Perdix perdix NT 1

Rosenfink Carpodacus erythrinus VU 1

Rödspov Limosa limosa CR 1

Rördrom Botaurus stellaris NT 1

Silltrut Larus fuscus NT 1

Skäggmes Panurus biarmicus NT° 1

Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU 1

Sparvuggla Glaucidium passerinum 1

Spillkråka Dryocopus martius NT 1

Stare Sturnus vulgaris VU 1

Stenfalk Falco columbarius 1

Stjärtand Anas acuta VU 1

Storspov Numenius arquata NT 1
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ARTNAMN VETENSKAPLIGT NAMN RÖDLISTNINGS-
KLASS

BILAGA  I ARTSKYDDS-   
FÖRORDNINGEN

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT 1

Svarthakedopping Podiceps auritus LC 1

Svarttärna Chlidonias niger VU 1

Sånglärka Alauda arvensis NT 1

Sångsvan Cygnus cygnus 1

Sävsparv Emberiza schoeniclus VU 1

Tornseglare Apus apus VU 1

Trana Grus grus 1

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT 1

Trädlärka Lullula arborea 1

Törnskata Lanius collurio 1

Vaktel Coturnix coturnix NT 1

Vassångare Locustella luscinioides NT 1

Vitkindad gås Branta leucopsis 1

Årta Anas querquedula VU 1

Ängshök Circus pygargus EN 1

Ängspiplärka Anthus pratensis NT 1

Grod- och kräldjur

Huggorm Vipera berus 2

Kopparödla Anguis fragilis 2

Skogsödla Zootoca vivipara 2

Vanlig groda Rana temporaria 2

Vanlig padda Bufo bufo 2

Vanlig snok Natrix natrix 2

Åkergroda Rana arvalis 1

Insekter

Grön mosaikslända Aeshna viridis 1

Läderbagge Osmoderma eremita NT 1

Kärlväxter

Blåsippa Hepatica nobilis 2

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 2

Gullviva Primula veris 2

Knärot Goodyera repens NT 2

Kärrnäva Geranium palustre EN 2

Mattlummer Lycopodium clavatum 2

Mistel Viscum album 2

Nattviol Platanthera bifolia 2

Purpurknipprot Epipactis atrorubens 2

Revlummer Lycopodium annotinum 2
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ARTNAMN VETENSKAPLIGT NAMN RÖDLISTNINGS-
KLASS

BILAGA  I ARTSKYDDS-   
FÖRORDNINGEN

Skogsklocka Campanula cervicaria NT 2

Vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. 
vulgaris

VU 2

Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata 2

Svampar

Saffransticka Aurantiporus croceus CR 2

ARTNAMN VETENSKAPLIGT NAMN RÖDLISTNINGSKLASS

Insekter

Almsnabbvinge Satyrium w-album NT

Bredhornad smalpraktbagge Agrilus laticornis NT

Ekmulmbagge Pentaphyllus testaceus NT

Gammelekklokrypare Larca lata NT

Griffelblomfluga Ceriana conopsoides NT

Gulbent kamklobagge Allecula morio NT

Lindfläckbock Chlorophorus herbstii VU

Lindsvampborrare Ennearthron pruinosulum EN

Läderbagge Osmoderma eremita NT

Mindre blåvinge Cupido minimus NT

Mindre svampklobagge Mycetochara humeralis NT

Mulmknäppare Elater ferrugineus VU

Rödhalsad vedsvampbagge Mycetophagus fulvicollis NT

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT

Skeppsvarvsfluga Lymexylon navale NT

Skulderfläckad gaddbagge Mordellistena humeralis NT

Svenskt namn saknas Eucnemis capucina VU

Svart guldbagge Gnorimus variabilis EN

Svenskt namn saknas Dreposcia umbrina VU

Svenskt namn saknas Euryusa sinuata VU

Svenskt namn saknas Plectophloeus nitidus VU

Svenskt namn saknas Anitys rubens NT

Rödlistade arter som inte omfattas av artskyddsförordningen 
som anträffats i utredningsområdet 200-2019
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ARTNAMN VETENSKAPLIGT NAMN RÖDLISTNINGSKLASS

Svenskt namn saknas Triplax rufipes NT

Svenskt namn saknas Phloeophagus turbatus NT

Svenskt namn saknas Ptenidium gressneri NT

Svenskt namn saknas l Thamiaraea hospita NT

Svampar

Almdyna Hypoxylon vogesiacum VU

Almkrämskinn Granulobasidium vellereum NT

Almsprängticka Inonotus ulmicola VU

Apelticka Aurantiporus fissilis VU

Blekticka Haploporus tuberculosus NT

Brandticka Pycnoporellus fulgens NT

Druvfingersvamp Ramaria botrytis NT

Ekticka Phellinus robustus NT

Flockig puderskivling Cystolepiota adulterina VU

Gransotdyna Camarops tubulina NT

Gropticka Postia guttulata NT

Gul rotskål Sowerbyella imperialis NT

Gyllensopp Aureoboletus gentilis VU

Gräddticka Perenniporia subacida VU

Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus NT

Kärnticka Inonotus dryophilus VU

Kötticka Leptoporus mollis NT

Linddyna Biscogniauxia cinereolilacina VU

Lutvaxskivling Neohygrocybe nitrata NT

Ostticka Skeletocutis odora VU

Oxtungssvamp Fistulina hepatica NT

Prakttagging Steccherinum robustius VU

Rutskinn Xylobolus frustulatus NT

Saffransticka Aurantiporus croceus CR

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea NT

Skär fingersvamp Clavaria incarnata NT

Svartöra Auricularia mesenterica NT

Tallticka Phellinus pini NT

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT

Veckticka Antrodia pulvinascens NT

Vit vedfingersvamp Lentaria epichnoa NT
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Lavar

Ekpricklav Inoderma byssaceum VU

Gulvit blekspik Sclerophora pallida VU

Liten blekspik Sclerophora peronella VU

Luddig stiftdynlav Micarea hedlundii VU

Lunglav Lobaria pulmonaria NT

Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea NT

Kärlväxter

Ask Fraxinus excelsior EN

Vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris VU

Backtimjan Thymus serpyllum NT

Vanlig backtimjan Thymus serpyllum subsp. serpyllum NT

Knärot Goodyera repens NT

Knölvial Lathyrus tuberosus VU

Kärrnäva Geranium palustre EN

Månlåsbräken Botrychium lunaria NT

Skogsalm Ulmus glabra CR

Vanlig skogsalm Ulmus glabra subsp. glabra CR

Skogsklocka Campanula cervicaria NT

Tovsippa Anemone sylvestris NT
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Källor
Data använda i artskyddsutredningen har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal 2018-11-19. 

Följande databaser har använts:

- Artportalen

- Analysportalen som är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska 

LifeWatch-projektet(Grant No. 829 - 2009 - 6287).
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