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Inledning 
I samband med framtagande av detaljplan för Sörstafors 4 har Ekologigruppen genomfört en 
naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), med tillägg 
naturvärdesklass 4. Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets 
naturvärden. Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska 
aspekter i arbetet med en ny detaljplan.  

Inventeringen resulterade i en indelning av planområdet utifrån naturvärdesklassningar i enlighet 
med SIS-standarden. Inom planområdet påträffades naturvärdesklass 2, 3 och 4. Inventeringen 
redovisar även förekommande växter och arter inom området men saknar lokalisering av omnämnda 
träd.  

Hallstahammars kommun har därav valt att ta fram en kompletterande lokalisering av de träd som 
identifierats i Naturvärdesinventeringen genomförd av Ekologigruppen.  

Syfte 

Syftet med detta dokument är att redogöra för var inom planområdet som omnämnda träd med högt 
naturvärde i genomförd naturvärdesinventering (NVI Sörstafors bruk av Ekologigruppen) är 
lokaliserade för att utvidga underlag till arbetet med ny detaljplan för Sörstafors 4. 
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Bakgrund 

Läge och omfattning 

Planområdet för Dp.233 Sörstafors 4 ligger drygt fyra kilometer söder om Hallstahammars centrum 
och knappt fyra kilometer norr om Kolbäck. Området är lokaliserat intill väg 252 och Kolbäcksån 
och omfattar drygt 18,5 ha. 

 

Markägoförhållanden 

Planområdet för detaljplanen omfattar den kommunalt ägda fastigheten Sörsta 6:34>2 samt de 
privatägda fastigheterna Sörsta 1:2, 1:35, 6:1>5, 9:9, 9:14 och Kolbäcks Prästgård 1:1>3. 

Naturvärdesinventering 

Planområdet utgörs till stora delar av naturområden med lövskog och strand- och vattenområden. 
Med hänsyn till detta har en naturvärdesinventering gjorts under juni 2021 av Ekologigruppen AB. 
Inventeringen har skett genom fältinventering och innefattar en sammanställning av områdets 
naturvärden samt en kartläggning av planområdets betydelse för biologisk mångfald i enlighet med 
SIS standard (SS 199000:2014). Inom inventeringsområdet finns objekt med högt naturvärde (2), 
påtagligt naturvärde (3) och med visst naturvärde (4) identifierats (se figur 3). Objekt med högsta 
naturvärde finns inte inom området.  

Figur 2: Detaljplaneområdet markerat med rött Figur 1: Lokaliseringskarta för Sörstafors 
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I naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) finns ett objekt inom planområdet runt den gamla 
bruksmiljön (objekt 5 Figur 3). Inom objektet finns gamla ädellövträd, främst skogsek och 
skogslönn samt döda skogsalmar. Inom området finns en blandning av använda och övergivna 
industri- och ekonomibyggnader vilka utgör potentiella övervintrings- och övernattningsplatser för 
fladdermöss samt häckningsplatser för fåglar. Inom objektet noterades den starkt hotade 
vedsvampen almrostöra, samt den nära hotade svampen svartöra vilka båda är knutna till gamla 
almar. I naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) har sex objekt inom planområdet påträffats. 
Triviallövskogarna längs Kolbäcksåns stränder är värdefulla för insekter och småfåglar och inslaget 
av död ved är gynnsamt för insekter och vedsvampar. De öppna örtrika markerna i objekt 4 och 9 
är värdefulla för pollinerande insekter samt för insektsätande fåglar. Svenbybäcken är värdefull för 
vattenlevande insekter, groddjur samt för fåglar. I naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) finns fem 
objekt med vardagsnatur vilka är av betydelse för att populationen av vanliga arter fortsatt ska vara 
vanliga.  

Figur 3: Naturvärdesklassning över planområdet (Ekologigruppen) 
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Metod och tillvägagångssätt 

Undersökningsområde 

Det huvudsakliga området som undersöktes finns markerat med svart linje i figur 4 nedan. Området 
är valt utifrån jämförelse mellan naturvärdesklasser från Naturvärdesinventeringen och en tidig 
skiss över hur området skulle kunna utformas. Skissen över områdets utformning är gjord i ett 
tidigt skede men visar ändå på vilka områden som utreds för ny bebyggelse och därmed vilka 
områden som behöver undersökas. I inventeringen markerades också två uppenbart synliga träd ut i 
område 7, men inga fullständiga undersökningar genomfördes i område 1,3,4, 6, 7, 8, 10 eller 11.  

 

  

Figur 4: Huvudsakligt undersökningsområde i svart med naturvärdesklasser från 
NVI och exploatörens tidiga skiss under.  
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Fältinventering 

Fältinventering utfördes av Malin Jaans (planarkitekt) och Thomas Norrman (miljöstrateg) från 
Hallstahammars kommun den 24:e augusti 2021. Vid fältbesöket undersöktes det huvudsakliga 
undersökningsområdet (figur 4) efter individuella träd i enlighet med Naturvärdesinventering från 
Ekologigruppen för Sörstafors bruk. Träden identifierades och noterades analogt på utskrivet 
material av ett ortofoto framtaget med hjälp av drönare från 2020.  

Kartering 

Underlaget som använts för att markera ut träden inom området är ett ortofoto som är framtaget 
med hjälp av drönarbilder tagna på cirka 100 meters höjd under maj 2020. Ortofotot har en 
upplösning på 1,6 cm. Utifrån anteckningar från fältinventeringen gjordes en slutgiltig kartering av 
identifierade träd i AutoCad.   

Osäkerheter 

Denna kompletterande lokaliseringsstudie har delvis genomförts genom artbestämning med 
handkikare och med varierande distans till träden. Inga verktyg har använts för att mäta in exakt 
lokalisering av trädstammar på plats utan trädens läge har identifierats genom trädkronor från ett 
ortofoto som har en upplösning på 1,6 cm. Trädens exakta lokalisering kan därför i viss min avvika 
mot angivelser i denna rapport. Sammantaget bedöms rapporten utgöra tillräckligt underlag för att i 
detaljplaneprocessen kunna göra bedömningar och avvägningar i plankartan för att ta hänsyn till 
rekommendationerna som angivits i Naturvärdesinventeringen genomförd av Ekologigruppen AB. 
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Resultat 
Totalt kunde 20 levande träd och 4 döda träd, som enligt naturvärdesinventering kan ha 
naturvärden, identifieras och lokaliseras inom det huvudsakliga undersökningsområdet. Två 
levande träd identifierades även utanför undersökningsområdet i område 7 (i figur 3).  

 
Öster om väg 252 kunde även ett antal lönnar identifieras (markerade med gula cirklar i figur 5). 
Det finns även en trädallé längs Sörstaforsvägen bestående av lönnar (område 11 i figur 3) som inte 
ingick i undersökningsområdet. De lokaliserade lönnarna återfanns intill de äldre arbetarbostäderna 
och angränsande mot Sörstaforsvägen. Enligt naturvärdesinventeringen står samtliga av dessa 

Figur 5: Drönarfoto med individuella träd markerade efter sort.   
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lönnar i det området som tillhör Sörstafors bruk med högt naturvärde (område 5 i figur 3). Intill 
lönnarna i området mellan Sörstaforsvägen och industribyggnaderna kunde även två levande sälgar 
(markerade med gröna cirklar i figur 5) identifieras. Ytterligare tre sälgar kunde markeras ut i de 
södra delarna av området i det som i naturvärdesinventeringen beskrivs som en 
buskmark/ruderatmark med visst naturvärde (område 4 i figur 3). 

 

Bland de levande träden återfanns även ett antal ekar (markerade med röda cirklar i figur 5) främst 
omkring de äldre arbetarbostäderna i norr vilka tillhör området i naturvärdesinventeringen som tillhör 
Sörstafors bruk med högt naturvärde (område 5 i figur 3). Norr om arbetarbostäderna finns en större 
individ som skulle kunna vara en rest från den gamla landsvägen som tidigare gick genom området. 
Mellan arbetarbostäderna finns ytterligare fyra ekar. En ek kunde även hittas i de södra delarna av 
området som i naturvärdesinventeringen beskrivs som en buskmark/ruderatmark med visst naturvärde 
(område 4 i figur 3). En ek lokaliserades även utanför det huvudsakliga undersökningsområdet (i 
område 7 i figur 3) på en privat fastighet intill ett bostadshus.  
 
På den östra sidan om väg 252 kunde även en mindre klibbal lokaliseras (markerad med en blå 
cirkel i figur 5). Inom planområdet var Svenbybäckens stränder tidigare bevuxna med bland annat 
klibbalar, men dessa har avverkats inom ramen för projektet. Klibbal är ett karakteristiskt trädslag 
längs vattendrag och återetablering kommer sannolikt att ske längs Svenbybäcken. Trädvegetation 
längs vattendrag bidrar till att stabilisera stränderna och minska risken för erosion. Vegetationsrika 
stränder gynnar också fåglar och vattenlevande insekter. Utanför det huvudsakliga 
undersökningsområdet i område 7 (se figur 3) kunde även en alm identifieras och lokaliseras 
(markerad med en turkos cirkel i figur 5). På den västra sidan om väg 252 kunde tre pilträd 
lokaliseras (markerade med orangea cirklar i figur 5). Dessa var främst lokaliserade i norr längs 
med Svenbybäcken, men ett pilträd återfanns längre söderut i området och angränsade mot 
åkermarken i väster.  

Bild 1: Lönn lokaliserad bland arbetarbostäderna.   Bild 2: Lönnallé längs Sörstaforsvägen.   
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Inom området kunde även fyra döda stående träd, samtliga döda almar, identifieras och lokaliseras 
(markerade med rosa cirklar och siffror i figur 5). Träd nr 1 står intill Svenbybäcken norr om 
Sörstaforsvägen. Träd nr 2 är lokaliserad intill den stora eken i området nära arbetarbostäderna. 
Träd nr 3 är lokaliserad intill Svenbybäcken och i närheten av de äldre industribyggnaderna. Träd 
nr 3 är det döda almträd som i naturvärdesinventeringen beskrivs ha den starkt hotade vedsvampen 
almrostöra sittande på kvarsittande bark. Träd nr 4 står strax öster om Sörstaforsvägen bland en del 
avverkade träd.  

Bild 3: Större ek norr om arbetarbostäderna.   Bild 4: Fyra ekar i grupp intill arbetarbostäderna.   

Bild 5: Död alm (nr 3) intill Svenbybäcken och de äldre 
industribyggnaderna.   

Bild 6: Död alm (nr 1) intill Svenbybäcken norr om 
Sörstaforsvägen.   
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De träd som identifierats och lokaliserats har även analyserats mot samma skiss som användes för 
att avgränsa undersökningsområdet för att identifiera om det finns några tydliga konfliktområden 
som behöver beaktas särskilt i detaljplanearbetet. I figur 6 nedan går det att observera tre områden 
med gul markering som i detta skede bedöms kunna utgöra risk för konflikt mellan framtida 
exploatering och befintliga träd.  

 

Det första området som pekas ut där det finns motstridiga intressen är norr om arbetarbostäderna 
där det identifierats en större ek och två lönnar. I naturvärdesinventeringen beskrivs att områden 
med naturvärdesklass 2 och 3 ska tas stor hänsyn till samt att gamla ädellövträd bör skyddas och 
vårdas, och i största möjliga mån inte avverkas. Här bedöms det viktigt att göra anpassningar i 
förslaget för att kunna bevara eken. De fyra ekar som står mellan arbetarbostäderna bedöms ha 
bevarandevärden. I förslaget föreslås ingen ny bebyggelse på platsen vilket inte utsätter träden för 
konflikt med ny bostadsbebyggelse vilket bedöms positivt för möjligheterna att bevara träden. I det 
fortsatta detaljplanearbetet bör dessa träd inte planläggas så att det uppstår en sådan konflikt. 

Figur 6: Drönarfoto med individuella träd markerade efter sort med en tidig skiss 
över möjlig utveckling av området. Gult markerade områden indikerar områden med 
motstridiga intressen som behöver beaktas särskilt i detaljplanearbetet.  
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Det andra området som pekas ut är längs med Sörstaforsvägen där det står både lönnar, sälgar och 
en död alm. I enlighet med naturvärdesinventeringen bedöms det viktigt att almar, även döda 
stammar, ska kunna bevaras inom området. En avverkning av den döda almen bedöms således vara 
möjlig om trädstammen i stället kan placeras på en annan plats inom planområdet. I största möjliga 
mån bör även planerad bebyggelse ta hänsyn till och försöka bevara de två befintliga lönnträden i 
området. Sälgar är mycket viktiga för pollinerande insekter och kan under tidig vår utgöra den enda 
näringskälla som exempelvis bin har. Tyvärr är sälgar känsliga för stambrott och kan därför vara en 
skaderisk i bebyggda områden. Ett sätt att minska skaderisken och samtidigt bevara de biologiska 
värdena är att kapa sälgarna på cirka 2 meters höjd. Tillväxande stamskott kommer då årligen att 
producera näring till insekter. Dessa sälgbuketter kan dock estetiskt vara svåra att kombinera med 
välskötta bebyggda miljöer. 

Det tredje området som pekas ut är i de södra delarna av planområdet där ny bebyggelse planeras 
där det idag står en ek och tre sälgar. Beträffande sälgar se resonemang i föregående stycke. Det 
bedöms möjligt att bevara befintlig ek inom detta område och det bedöms viktigt och möjligt att 
göra anpassningar i förslaget för att kunna bevara trädet. Beträffande sälgar, se föregående stycke. 

 

Slutsats och rekommendationer till anpassningar i planförslaget: 

I Naturvärdesinventeringen för planområdet bedöms följande förslag till anpassningar och 
åtgärder kopplat till träd i området: 

• Värdefulla träd och strukturer bör pekas ut och sparas och det krävs att det säkerställs att 
finns en blandning av gamla och unga träd inom området om områdets värden inte ska gå 
förlorade. 

• Skydda och vårda gamla träd som vuxit upp i ett tidigare öppet landskap. Träden bör förses 
med skötselplan. Exempel på åtgärder kan vara friställning av gamla ekar och andra 
ädellövträd för att öka solinstrålning på stammarna. 

• Bevara och skydda skyddsvärda träd genom god planering och skyddsåtgärder. Bevara om 
möjligt alla särskilt skyddsvärda träd (klass 1) och skyddsvärda träd (klass 2). Om detta inte 
är möjligt bör träden ersättas. 

• Gamla träd av de rödlistade arterna skogsalm och ask bör undantas helt från avverkning om 
de inte är angripna av allvarlig sjukdom. 

• Alléträd bör i möjligaste mån sparas vid exploatering och om de avverkas ersättas med 
motsvarande art. 

• Nedtagna större trädstammar bör företrädesvis sparas i området. Stammarna placeras ut på 
plats eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora 
stycken som möjligt för att efterlikna naturligt fallna träd. Död ved är en värdefull resurs som 
gynnar många arter i olika organismgrupper.  

 

Denna komplettering till naturvärdesinventeringen har ämnat till att lokalisera och markera de 
träd som benämns i naturvärdesinventeringen för att utformning av detaljplanen ska kunna ta 
bättre hänsyn till dem. De träd som särskilt bör beaktas vid utformning av 
planförslaget/plankartan bedöms vara: 
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• Den stora eken norr om arbetarbostäderna  
• De fyra ekar som står mellan arbetarbostäderna 
• Den stora lönn som står mellan arbetarbostäderna 
• Eken som står de den södra delen av planområdet 
• Om möjligt även de två lönnträd som är lokaliserade i närheten av Sörstaforsvägen. 

 

Det bedöms svårt att ta hänsyn till befintliga sälgar i området då dessa är känsliga för stambrott 
och kan vara en skaderisk i bebyggda områden. Befintliga döda almar som står upp bedöms 
också svåra att bevara utifrån planförslaget. Om dessa avverkas bör stammarna enligt 
naturvärdesinventeringen bevaras inom området. 

 

 

Hallstahammar 2021-09-23 

Malin Jaans   Thomas Norrman 

Planarkitekt   Miljöstrateg 

Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen 
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