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Inledning 

Bakgrund  
Calluna har under våren 2020 haft i uppdrag att genomföra en ekosystemtjänstanalys med 
inriktning biologisk mångfald för detaljplanen Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra), 
Eskilstuna kommun. I uppdraget ingår att analysera vilka ytor i planområdet som bör skyddas 
i samband med planförslaget och att inventera dessa. 

Syftet med detaljplan Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra) är att ge förutsättningar för 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) och friköp för arrendetomterna i 
planområdet. Planområdets småskaliga fritidshuskaraktär ska bevaras. För att kunna 
tillgodose utrymmesbehoven vid anslutning till kommunalt VA ges möjlighet till en mindre 
utbyggnad. Vid ombyggnation ska områdets speciella karaktär särskilt beaktas. Grova träd 
och annan äldre vegetation ska sparas. En målsättning i detaljplanen är att bevara biologisk 
mångfald i området. 

Idag gäller arrendeavtal med 60 m2 + 15 m2 i utredningsområdet, vilket dock inte har 
utnyttjats av alla arrendatorer. Beslut om storleken av byggrätterna i framtiden har ännu inte 
fattats.  

Viktiga områden är bl a längs vägarna (t ex framtida dragning av VA- ledningar), 
grönområden som angränsar till bebyggelse (t ex intill fornborgsområdet och befintlig 
fritidshusbebyggelse) och strandzonen. Ytor som inte kommer att förändras enligt 
planförslaget var undantagna från inventeringen (Område 1-4 bilaga 3). En kantzon på 10 
meter av dessa ytor inventerades dock i fält. Eftersom kantzonen eventuellt kan komma 
påverkas av kommande exploatering var det viktigt för beställaren att få reda på om det finns 
särskilt skyddsvärda träd, övriga träd värdefulla att bevara eller ytor relevanta för biologisk 
mångfald i kantzonen för att på detta sätta att ha möjlighet att ta hänsyn till dessa områden.  

Uppdraget innefattar följande moment: 

• Inventera och inmätning av skyddsvärda träd och trädmiljöer utifrån 
Naturvårdsverkets definition.	

• Inventering och beskrivning av viktiga spridningsvägar/gröna kopplingar till 
angränsande befintlig detaljplaneområde och söderut. 	

• Identifiera ytor i planområdet som bör sparas i planförslaget (t ex spridningskorridor, 
trädmiljöer) 	

• Identifiera ytor i planområdet som är relevanta utifrån biologisk mångfald och 
dagvattenfördröjning 	

• Översiktlig peka ut lämpliga stigar upp till fornborgen/kopplingar till 
Ängsholmsberget 	

• Förslag till parkeringsmöjlighet för bad och ev naturreservat samt infoplats för kultur- 	
och naturmiljö	

• Sammanfattande text för EST till planbeskrivningen och översiktlig kartbild	
I offertförfrågningen efterfrågades att peka ut lämpliga ytor för ev kompensationsåtgärder i 
området utifall det under planläggningen visar sig att spridningskorridorer påverkas. Eftersom 
omfattningen av eventuell exploatering ändrades efter uppdragets påbörjan (beslut om 
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storleken av byggrätterna i framtiden har ännu inte fattats) var det inte möjligt i detta skede at 
bedöma om spridningskorridorer påverkas. Därför var det inte heller möjligt att ta fram 
lämpliga ytor för ev kompensationsåtgärder i området. I rapporten finns dock mer generella 
bedömningar av potentiella åtgärder för att undvika eller minimera påverkan eller åtgärder för 
att kompensera eller förstärka ekosystemtjänster. 

EST-analysen kommer att resultera i följande kartor som kommer att ingå i rapporten och där 
data kommer att skickas som shapefiler eller dwgfiler:  

• Karta som visar på särskilt skyddsvärda träd utifrån Naturvårdsverketss definition 
samt ytor med övriga träd som är värdefulla att bevara. 	

• Karta som visar ytor relevanta för biologisk mångfald, till exempel block och 
sandmiljöer som är bra för sandlevande insekter (ytor i planområdet som bör sparas i 
planförslaget). 	

• Karta som visar på ytor som är relevanta för dagvattenfördröjning. 	
• Karta som visar på lämpliga stigar upp till fornborgen/kopplingar till 

Ängsholmsberget, förslag till parkeringsmöjlighet för bad och ev naturreservat samt 
infoplats för kultur- och naturmiljö. 	

Vad är grön infrastruktur? 
Grön	 infrastruktur	är	ett	begrepp	 som	vill	berätta	 flera	saker	samtidigt,	 alla	 viktiga,	men	dess	
kärna	(i	en	svensk	och	europeisk	diskussion),	är	att:		

• Grön	infrastruktur	är	ett	ekologiskt	funktionell	nätverk	av	livsmiljöer.	

Det	är	en	betoning	på	hur	olika	platser	(här	livsmiljöer)	är	länkade	till	varandra	och	i	vad	mån	de	
tillsammans	skapar	ett	ekologiskt	funktionellt	nätverk,	eller	som	man	så	vill,	en	sammanhängande	
större	livsmiljö.	Livsmiljö	ska	här	förstås	som	synonymt	med	habitat	–	en	miljö	där	en	viss	växt-	
eller	djurart	kan	leva.	

Livsmiljöerna	består	av	olika	slags	gröna	element.	Dessa	beskrivs	i	planeringssammanhang	ibland	
som	grönstruktur,	grönyta	eller	gröna	områden;	begrepp	som	inte	används	på	ett	entydigt	sätt.	
Det	saknas	en	överenskommen	och	stabil	terminologi.	Boverket	noterar	att	i	flertalet	grönplaner	
behandlas	främst	park-	och	naturmark,	som	är	allmänt	tillgänglig	och	ofta	förvaltas	av	kommunen,	
den	så	kallade	formella	grönstrukturen1.	Klart	är	att	verklighetens	gröna	områden,	den	faktiska	
grönstrukturen,	 och	här	 ingår	all	mark	även	privat,	 är	 relevant	 att	 förstå.	Denna	grönstruktur	
bygger	upp	den	gröna	infrastrukturen.	

På	europeisk	nivå	och	nationellt	 i	Sverige	så	ges	två	motiv	för	att	skydda,	stärka	eller	skapa	en	
grön	infrastruktur:		

1. för	att	bevara	biologisk	mångfald	och		
2. för	att	främja	ekosystemtjänster.		

Vad är ekosystemtjänster? 
Ekosystemtjänster	 beskriver	 hur	 naturen,	 ekologin	 omkring	 oss,	 levererar	 sådant	 som	 är	
värdefullt	 för	 oss	 människor;	 det	 är	 ett	 människocentrerat	 begrepp	 (antropocentriskt)	 som	
betonar	 nyttoperspektivet.	 En	 ofta	 använd	 definition	 på	 ekosystemtjänster	 är	 att	 de	 är	

 
1  Mångfunktionella ytor – klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur. Boverket 
2010. 
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ekosystemens	 direkta	 och	 indirekta	 bidrag	 till	 människors	 välbefinnande.	 Naturvårdsverket	
uttrycker	att:		

Ekosystemtjänster	är	alla	produkter	och	tjänster	som	naturens	ekosystem	ger	oss	människor	och	
som	bidrar	till	vår	välfärd	och	livskvalitet.	

 

Figur 1: Ekosystemtjänster är en relation mellan ekologi/natur och människor. Den kan beskrivas som en 

värdekedja från ekologiska strukturer (platsbundna) som producerar tjänsten och nytta och värde för människor 

och samhälle. [Illustration: Magnus Tuvendal, Calluna AB] 

Metod 

Generellt om analys av ekosystemtjänster 
Centralt är att söka ett helhetsperspektiv - en överblick - utifrån vilken man därefter kan 
precisera insatser och fördjupa förståelse. Vi	använder	ett	verktyg	för	
Ekosystemtjänstbedömning	(version	4)	i	detta	projekt.	Detta	verktyg	har	nyttjats	framgångsrikt	
i	ett	flertal	kommunala	planprojekt	och	verktyget	bidrar	med:	 

• systematik och ett strukturerat arbetssätt  

• överblick och helhetsförståelse  

• transparens i resonemang bakom slutsatser och bedömningar  

Indelning av ekosystemtjänster följer CICES v5.1 (www.cices.eu) med svensk terminologi 
enligt Naturvårdsverkets rapport 6797. Här delas ekosystemtjänster upp i tre kategorier. Man 
kan dela in ekosystemtjänster på̊ flera olika sätt och ibland talar man även om stödjande 
ekosystemtjänster vilka är förutsättningar för övriga ekosystemtjänster. De tre kategorierna är: 

1. Försörjande ekosystemtjänster är produkter sådant som vi skördar i någon form och 
som gör det möjligt för oss att leva på vår planet, däribland råvaror, energi, rent vatten 
och mat. Dessa känner vi till bäst av alla ekosystemtjänster. De är ofta värderade i 
kronor och ören och det finns marknader för dessa tjänster (areella näringar är 
försörjande ekosystemtjänster).  

2. Reglerande ekosystemtjänster bidrar till att trygga och förbättra vår livsmiljö och är 
många gånger minst lika effektiva och lönsamma som tekniska lösningar. Många av 
dessa tjänster tar vi för givet och förväntas oss ska finnas. Först när de försvinner 
saknar vi dem och ser att vi förlorat något av värde.  

3. Kulturella ekosystemtänster produceras när natur och ekosystem bidrar med 
upplevelsevärden, ger kunskap och inspiration och stöder fysisk rekreation och 
mentala hälsa. Friluftsliv har en stark ställning i Sverige men att exponering för natur, 
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träd och grönska, nära sin bostad och arbetsplats har stor betydelse för att reducera 
stress, depression och ångest är nyvunna insikter.  

Ekosystemtjänstanalys för detaljplanområde Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra) 
Som underlag för ekosystemtjänstanalysen ingick följande:  

• Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018) Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Södermanlands län. www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer 

• Riksantikvarieämbetet: Tätortsnära planeringsunderlag för natur- och kulturvärden i 
Eskilstunaområdet. Samvärderingsområde Torshälla åmynning 

• Ring, K., Sallmén, N & Lundkvist, S. (2018). Fördjupad analys och inventering av 
tall- och ädellövskogsmiljöer inom Torshälla verksamhetsområde, Eskilstuna 
kommun. Naturföretaget (Bilaga 4) 

• Kartor som visar tillrinningsområden inom utredningsområde Ängsholmen (Bilaga 5) 

• Kjetselberg, J. och Lundkvist, S. (2018) Inventering av naturvärden i Torshälla, 
Eskilstuna kommun. Naturföretaget 

• Nyckelbiotoper, naturvärden, jordbruksblock, Forn- och kulturlämningar (GIS-skikt 
från Jordbruksverket) 

• Eskilstuna kommun (2006) Naturvårdsplan för Eskilstuna kommun 

• Underlagsdata värdekärna ädellövskog och skyddsvärda träd (Naturvårdsverket)  

• Eklöf, J., Rydell, J och Sanchez Navarro, S. (2018) Inventering av fladdermöss i 
Torshälla, Eskilstuna kommun. Graptolit ord & natur  

• Resultat från fältbesök: 

o Inmätning av särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets definition: 

§ jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 
brösthöjd 

§ mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga 
trädslag äldre än 140 år. Bedömning gjordes i fält utan att ta prover på 
trädet. 

§ grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med 
utvecklad hålighet i huvudstam.  

o Ytor med övriga träd som är värdefulla att bevara (efterträdare). 

o Ytor relevanta för biologisk mångfald, till exempel block och sandmiljöer som 
är bra för sandlevande insekter ( >0,1 ha). 

o Vid fältbesök noterades även 

§ lämpliga stigar upp till fornborgen/kopplingar till Ängsholmsberget,  

§ förslag till parkeringsmöjlighet för bad och ev naturreservat samt  

§ infoplats för kultur- och naturmiljö 
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Resultaten från ekosystemtjänstanalysen bygger på antagandet att exploateringen i 
området/storleken av byggrätterna inte blir så omfattande att de påverkar områdets speciella 
karaktär.  

Inmätning av särskilt skyddsvärda träd, övriga träd värdefulla att bevara och ytor relevanta för 
biologisk mångfald utfördes inte i de delar av utredningsområdet där ingen förändring är 
planerad (förutom en 10 meter kantzon) (Bilaga 2).  

Utförande personal och tidpunkt för arbetet 
Fältbesök utfördes av ekolog Arianna Scarpellini d. 19:e och 20:e maj 2020.  

Ekosystemtjänstanalysen utfördes den 25:e maj 2020 av Tenna Toftegaard (fil.dr. i 
växtekologi), Magnus Tuvendal (fil.dr. i naturresurs-hushållning (Sustainability Science)) och 
Arianna Scarpellini (master i ekologi). 

Arbete med GIS och kartor utfördes av GIS specialist Axel Linder och Tenna Toftegaard. 

GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone som är 
kopplat till ett högprecisions-instrument från Leica geosystems (GG04Plus) som ger en 
platsnoggrannhet på max 0,5 meter. 

Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de attribut som specificeras i SIS 
standard 199000. 

GIS-skikt med särskilt skyddsvärda träd, övriga träd värdefulla att bevara, ytor relevanta för 
biologisk mångfald, lämpliga stigar upp till fornborgen/kopplingar till Ängsholmsberget, 
förslag till parkeringsmöjlighet för bad och ev naturreservat samt infoplats för kultur- och 
naturmiljö har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland 
annat beskrivningar av attributdata. GIS- underlaget har beställts av uppdragsbeställaren och 
levereras i samband med slutversionen av rapporten. 

För särskilt skyddsvärda träd kommer attributdata att finnas till varje enskilt träd. En 
beskrivning kommer att finnas till ytor med övriga träd värdefulla att bevara, men attributdata 
till varje enskilt träd kommer inte att finnas. 

Naturvårdsarter, skyddade arter och skyddsklassade artobservationer  
Utsök ur databasen Analysportalen (ArtDatabanken) gjordes d. 18:e maj 2020. 
Skyddsklassade artobservationer inhämtades från ArtDatabanken d. 26:e maj 2020. 
Sökområdet omfattade inventeringsområdet och en buffertzon på 300 meter. 

Resultat 

Allmän beskrivning av utredningsområdet 
I stora delar av utredningsområdet finns småskalig fritidshusbebyggelse (främst i den västra 
delen). Den norra och östra delen av inventeringsområdet avgränsar mot Mälaren, delvis mot 
ett område som är klassat som ”Särskilt värdefulla vatten” av Riksantikvarieämbetet år 2005 
(Länsstyrelsen i Södermanlands län 2018). Utpekade kulturmiljöer i sådana områden vittnar 
om vattnets betydelse för människan, och exempel är översilningsängar, flottningsleder och 
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broar till anläggningar som brukat vattenkraften till exempel vattenmöllor, sågverk och 
stånghammare (Länsstyrelsen i Skåne). Strandskyddat område omfattar land- och 
vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom vissa 
strandmiljöer har Länsstyrelsen beslutat om ett utvidgat strandskydd upp till 300 meter.  

Två områden inom inventeringsområdet är utpekade som havande naturvärden enligt 
skogsstyrelsens inventeringar; ett område med barrskog i den norra delen av 
inventeringsområdet och ett område med ädellövsskog i den södra delen (Bilaga 3, område 1 
och 4). Området med barrskog är dessutom utpekad som naturvärdesobjekt med påtagligt 
naturvärde (Kjetselberg och Lundkvist 2018).  

I östra delen av utredningsområdet finns ett nyckelbiotopsområde med hällmarkstallskog med 
kulturhistoriska värden (fornborg) (Bilaga 3, område 2). Detta område är dessutom utpekad 
som naturvärdesobjekt med högt naturvärde (Kjetselberg och Lundkvist 2018).  

I den södra delen av utredningsområdet finns ett område med jordbruksblock (Bilaga 3, 
område 3).   

Riksantikvarieämbetet har gjort ett planeringsunderlag för natur- och kulturvärden i 
Eskilstunaområdet. Enligt detta underlag finns dessa mål som berör inventeringsområdet i 
denna rapport:  

• skapa förutsättningar för en hög koncentration skyddsvärda ädellövträd och äldre tallar 

• bibehålla småskalig fritidsbebyggelse i Östra Ängsholmen 

Enligt länsstyrelsen i Södermanlands län ska områdets speciella karaktär med småskalig 
fritidsbebyggelse särskilt beaktas vid ombyggnation.  

Ekosystemtjänstanalys 
Betydelsefull ekologisk struktur och områdets betydelse för produktion av olika 
ekosystemtjänster liksom planens förväntade påverkan redovisas i tabellform i Bilaga 1. 
Bedömning av påverkan på platsens ekosystemtjänster är baserad på att storleken av 
byggrätterna inte blir så omfattande att de påverkar områdets speciella karaktär. En 
bedömning av potentiella åtgärder för att undvika eller minimera påverkan eller åtgärder för 
att kompensera eller förstärka ekosystemtjänster ingick inte i uppdraget.  

Nedan sammanfattas slutsatser i tre överskådliga diagram.  
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Figur 2: Värdeprofil för utredningsområdet, ekosystemtjänster i nuläge. Diagrammet visar skattning av 

områdets betydelse för produktion av ekosystemtjänster. Skalan är kvalitativ och går från obetydlig (0), viss (1), 

påtaglig (2) till hög (3). 

 

 

Figur 3: Påverkan av plan på ekosystemtjänster. Diagrammet visar bedömning av planens påverkan på 

produktion av ekosystemtjänster. Skalan är kvalitativ och går från obetydlig (0), viss (-1), påtaglig (-2) till hög (-3). 
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Figur 4: Planens konsekvenser för ekosystemtjänster. Diagrammet visar planens konsekvenser. 

Konsekvenser är en produkt av värde i nuläget och planen påverkan (multiplikation av nuvärde och påverkan av 

plan).  

Särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets definition samt övriga träd 
värdefulla att bevara 
Ett stort antal särskilt skyddsvärda träd  (92 st) identifierades inom inventeringsområdet 
(Bilaga 2). Av dessa träd var 39 tallar, 32 ekar, fem klibbalar, fem lindsläktet, tre granar, två 
pilsläktet, en sälg, en alm, en apelsläktet, en asp, en björksläktet och ett inmätt träd är ett dött 
träd.  

Av de 32 ekarna var 11 ett s.k. jätteträd. Även en tall klassades som jätteträd. De flesta av 
jätteträden hittades i den sydligaste delen av utredningsområdet. Endast två jätteträd återfanns 
centralt i utredningsområdet och ett jätteträd hittadeds i norr.  

Ett flertal av träden, 71 träd, bedömdes vara mycket gamla. Vidare klassas 63 av träden som 
grova träd och 48 av träden var hålträd.  

Övriga träd värdefulla att bevara fanns ganska utspridda över det mesta av utredningsområdet 
(Bilaga 2).   

Trädskyddsområde vid byggnation 
Vid byggnation skapas ett trädskyddsområde för varje träd eller trädgrupp (Östberg & Stål 
2015). Inom detta trädskyddsområde får ingen kompaktering eller annan negativ jordpåverkan 
ske.  

Trädens rotutbredning fastställar störleken på trädskyddsområdet. Detta görs genom 
provgrävning. Ifall detta inte är möjligt kan följande generella rekommendationer används: 

• träd upp till 20 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på 
minst 5 meters radie mätt från stammens mitt. 

• träd 20- 65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på 
minst 10 meter radie mätt från stammens mitt. 
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• träd över 65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på 
minst 15 meters radie mätt från stammens mitt. 

För detaljplanområde Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra) rekommenderar Calluna att följa 
dessa rekommendationer både för särskilt skyddsvärda träd och övriga träd värdefulla att 
bevara. 

Ytor relevanta för biologisk mångfald som bör skyddas i samband med planförslaget 
Inom utredningsområdet fanns många olika områden relevanta för biologisk mångfald (Bilaga 
3): olika typer av block, sten och stenmurar, strandområden/våtmarker, anlagd damm, diken, 
naturlig vegetation med olika trädslag (till exempel äppelträd), fritidsfiske och åkerholme. 
Ytorna fanns utspridda över det mesta av utredningsområdet. Åkerholmarna fanns på 
jordbruksmark och är därför omfattade av det generella biotopskyddet.   

Grön infrastruktur och spridningsvägar  
I Södermanlands län finns sju prioriterade insatsområden för grön infrastruktur (Tabell 1; 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 2018). Särskilt insatsområden för våtmarkar och skogar 
berör utredningsområden för denna rapport. Bevarande av biologisk mångfald och att skapa 
förutsättningar för friluftsliv är enligt naturvårdsplan för Eskilstuna kommun är de två mest 
grundläggande och långsiktiga målen för naturvårdsarbetet (Eskilstuna kommun 2006) 

Inventeringsområdet finns inom ett av länets elva skogliga värdetrakter enligt den regionala 
skogsstrategin från 2006 (Länsstyrelsen i Södermanlands län 2018).  

Nyckelbiotopsområdet med hällmarkstallskog som är utpekad som naturvärdesobjekt med 
högt naturvärde (Bilaga 2 område 2) ingår i tallskogsnätverk i Eskilstuna kommun och två 
länkar går igenom utredningsområdet (Bilaga 4).  

Precis väster om den sydligaste delen av utredningsområdet finns ett område med värdekärna 
för ädellövmiljöer. I detta område finns 11 skyddsvärda träd. En spridningslänk går igenom 
den södra delen av utredningsområdet i området där vi har registrerad ett större antal 
jätteekar. Länken leder till området med ädellövsskog inom utredningsområdet där inga 
förändringar är planerade (bilaga 3 område 4; Bilaga 4). 

 
Tabell 1: Prioriterade insatsområden för grön infrastruktur i Södermanlands län. 
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Dagvattenfördröjning 
Inom utredningsområdet finns övervägande naturligt marktäcke där vatten kan infiltrera, det 
finns mycket litet inslag av hårdgjord mark. Ett våtmarksområde med förekomst av klibbal 
finns i öst, söder om Skatvägen (Se strandområde/våtmark bilaga 3, Bilaga 4 och 5). Detta 
våtmarksområde har ett tillrinningsområde på ca 11 ha. Dessutom finns ett våtmarksområde 
vid Mälbyviken öster om utredningsområdet som har ett större tillrinningsområde, 
uppskattningsvis 39 ha (Bilaga 4 och 5). Flödesberäkningar är utförda med en 
flödesberäkningsapp utvecklad av Geografiska Informationsbyrån. 

Naturvårdsarter 

Fåglar 
I samband med utdraget från Artportalen har det i utredningsområdet framkommit 275 
observationer av 66 fågelarter i enlighet med Naturvårdsverket prioritering för skyddsarbete. 
Observationerna omfattas av olika avstånd av noggrannhet vilket betyder att inte alla 
observationer har gjort inom utredningsområdet.  
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Calluna har valt att sortera fågelarterna utifrån de naturtyper som förekommer inom 
utredningsområdet (tabell 2). Lägg märke till att en art kan förekomma i fler naturtyper. 
Tabell 2: Observationer av fågelarter från artportalen som är relevanta för de naturtyper som finns inom 
utredningsområdet.   
Naturtyper Arter Kommentar 
Vatten Fiskgjuse, havsörn, bläsand, 

grågås, knipa, knölsvan, svärta, 
sångsvan, sädgås, vitkindad gås, 
dvärgmås, fisktärna, gråtrut, 
skrattmås, skäggdopping 

De flesta av arterna födosöker i 
Mälaren och enstaka kan tänka 
sig häcka i närområdet. 
Fiskgjuse och havsörn anses 
vara mest känsliga för störning 
t.ex. vid boplatsen, se under 
”barrskog”.  

Strandzon/strandäng Blå kärrhök, brun kärrhök, 
bläsand, grågås, knipa, 
sångsvan, sädgås, vitkindad gås, 
tornseglare, drillsnäppa, 
dvärgmås, fisktärna, gråtrut, 
grönbena, skrattmås, storspov, 
strandskata, tofsvipa, trana, 
flodsångare, gråsiska, 
gräshoppsångare, kråka, 
rosenfink, sävsparv, törnskata, 
törnsångare 

Både mer öppna strandängar 
och vegetationszoner utmed 
strandkanten omfattas av fler 
olika arter. Häckande vadare 
och övriga fåglar som häckar 
särskilt i öppna miljöer är 
känsliga mot ökat mänsklig 
aktivitet och buller. 

Lövskog Bivråk, duvhök, lärkfalk, gök, 
domherre, entita, flodsångare, 
grå	flugsnappare,	gråsiska, kråka, 
rosenfink, rödstjärt, sidensvans, 
stare, stenknäck, stjärtmes, 
gröngöling, göktyta, mindre 
hackspett, sparvuggla	

Stora lövträd med håligheter är 
lämpliga platser för häckande 
småfågel men även hackspettar 
och ugglor. Större rovfåglar 
som bivråk, duvhök och 
lärkfalk bygger gärna sina bon 
i lövträd och är i huvudsak 
känsliga på boplatsen. 

Barrskog Bivråk, duvhök, fiskgjuse, 
havsörn, lärkfalk, gök, 
domherre, grå	flugsnappare,	
gråsiska, kungsfågel, spillkråka, 
sparvuggla	

Fler rovfåglar som kan ha 
boplatser i denna naturtyp. 
Särskilt fiskgjuse och havsörn 
är känsliga på boplatsen. 

NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER 
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets 

handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras 

även om alla fågelarter omfattas:  

• Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till 

EU:s fågeldirektiv). 

• Rödlistade arter. 

• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005. 

Denna prioritering har fått stort genomslag och därför väljer Calluna att endast redovisa dessa prioriterade 

fågelarter. 
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Odlingsmark Tornseglare, storspov, tofsvipa, 
lärkfalk, gök, kornknarr, trana, 
entita, gråsiska, gråsparv, 
gräshoppsångare, gulsparv, 
kråka, näktergal, sidensvans, 
stare, stenskvätta, sånglärka, 
törnskata, törnsångare, jorduggla 

 

Öppnare miljöer med i 
huvudsak mindre fåglar. Fler 
arter är rödlistade eller har 
minskande populationstrend. 
Generellt sker en habitatförlust 
i samband med att man tar 
öppna marker i anspråk. 

 

Eftersom samtliga arter rekommenderas prioriteras enligt naturvårdsverket anses det 
nödvändigt att vidtag åtgärder för att minska påverkan på arternas livsmiljöer. Fler av arterna 
omfattas vidare av lagstiftning som kan innebära olika typer av åtgärder eller dispens. 
Eftersom det föreligga svårigheter att få dispens rekommenderar Calluna att tidigt i processen 
vidta nödvändiga inventeringar och utredningar för att säkerställa att åtgärderna inte medför 
påverkan på arternas gynnsamma bevarandestatus. 

Det förekommer ett antal arter som Calluna inte anser uppehålla sig eller har sin huvudsakliga 
livsmiljö i området. Dessa är kungsörn, fjällvråk, fjällabb, kustlapp och bergfink.  

Fladdermöss 
Under 2018 hittades fyra arter av fladdermöss inom utredningsområdet (Eklöf et al 2018): 
större brunfladdermus, dvärgpipistrell, vattenfladdermus och mustasch-/tajgafladdermus. Alla 
fladdermöss är fridlysta och kräver hänsyn vid exploatering. Vattenfladdermus och mustasch-
/tajgafladdermus är dessutom upptagna i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet därför att de 
kräver noggrant skydd. 

Övriga arter 
Inom utredningsområdet fanns en del observationer från artportalen av ytterligare 
naturvårdsarter inom organismgrupperna kärlväxter, lavar, mossor och storsvampar. En av 
dessa arter är tallticka som är rödlistad under kategorin nära hotad (NT). De flesta av dessa 
observationer, tallticka inkluderad, fanns inom områden där inga förändringar är planerade. 
Observationerna är dock ibland rapporterade med en noggranhet på 100-250 meter, så det är 
bra att forsöka undvika att exploatera i kanterna av dessa områden. Vid investeringstillfället 
observerades dessutom en död igelkott som är rödlistad under kategorin nära hotat (NT).  

Stigar, badplats, parkering och infoskylt 
I området nära fornborgen finns ett nätverk av stiger (Bilaga 6). På kartan i Bilaga 6 finns en 
prick som markerar lämpligt ställe för parkering. Detta ställe är dessutom ett lämpligt ställe 
för informationsskylt ifall detta område i framtiden blir en del av ett naturreservat. Längre 
söderut finns dessutom en stig som leder till en badplats.  

Skydds- och kompensationsåtgärder 

Förutsättningar för ekologisk kompensation 
För att en kompensationsåtgärd ska bidra till att uppväga den förväntade skadan från en 
exploatering (helt eller delvis) måste den medföra en reell naturvårdsnytta i förhållande till ett 
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scenario där ingen kompensation genomförs (Naturvårdsverket 2016). Detta innebär att 
kompensationen måste bidra till: 

a) att öka eller upprätthålla naturvärdena på platsen där den genomförs 

b) att kompensationen inte ska utgöras av åtgärder som ändå hade kommit till stånd.  

Vid exploateringar ska man alltid i första hand försöka undvika eller minimera påverkan 
genom att vidta skyddsåtgärder enligt principerna i skadelindringshierarkin, se figur 1.  

 
Figur 5: Skadelindringshierarkin som den ofta beskrivs med stegen 1) Undvik skada. 2) Minimera skada. 3) 

Utjämna samt 4) Ersätta. Observera att det är väsentligt för kommunal planering att även utreda möjligheter och 

behov av förstärkning. Detta av två skäl: för att det kan finnas en ekologisk skuld, dvs att bevara status quo är 

inte gott nog och dels för att en förstärkning inom en plan kan behöva tas tillvara för att det inom en annan plan är 

omöjligt att undvika skada eller kompensera. 

En kompensationsåtgärd ska så långt som möjligt uppfylla Närhetsprincipen: Nära i tid, nära i 
plats och nära i värde (Naturvårdsverket 2016). Det innebär att kompensationsåtgärden bör 
ske innan naturvärdet tas bort i detaljplanen och att denna kompensation bör ske i närområdet 
för att på bästa sätt ersätta ett värde som minst motsvarar det som har förlorats. 

Skillnaden på skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder 
Det gäller att hålla isär vad som är skyddsåtgärder och vad som är kompensationsåtgärder.  

• Skyddsåtgärder - sådant som verksamhetsutövaren vidtar för att förhindra eller 
minimera och undvika störningar och skador på omgivningen enligt miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler. Värdet ska bibehållas på den ursprungliga platsen.  

• Kompensationsåtgärder – åtgärder som vidtas i samband med exploatering för att 
kompensera (ersätta) ett förlorat värde eller en funktion. Kompensationen avser i 
första hand att återskapa ett förlorat värde men på en annan (helst näraliggande) plats. 
I andra hand kan man skapa nya värden på annan eller samma plats. 

Skyddsåtgärder värnar befintliga funktioner och värden, medan kompensationsåtgärder 
återskapar funktioner och värden som försvinner vid exploateringen. 

Kompensationens utformning kan anpassas efter lokala behov, kompensationsplatsens 
förutsättningar och utifrån regionala eller nationella mål. Ekologisk kompensation ska leda till 
mer biologisk mångfald. Därför är det inte möjligt att ekologisk kompensation kan ske i ett 
naturreservat genom att tillämpa en redan fastslagen skötselplan. Däremot kan man lägga till 
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åtgärder i naturreservat utöver skötselplanen som höjer värdet, eller utöka ett naturreservat. 
Kostnaderna för åtgärderna ska betalas av verksamhetsutövaren.     

Skydds- och kompensationsåtgärder för detaljplanområde Ängsholmen 1:2 
(Ängsholmen Östra) 
Inom utredningsområdet finns ett stort antal särskilt skyddsvärda träd varav flera jätteträd. Att 
skydda dessa träd (särskilt jätteträden) vid eventuell exploatering är av största vikt. Det bästa  
skulle vara att undvika exploatering nära dessa träd. Om detta inte är möjligt rekommenderar 
Calluna att minimera exploateringen och att etablera ett trädskyddsområde för varje träd eller 
trädgrupp.  

En spridningslänk för ädellövskog går igenom den södra delen av utredningsområdet där det 
finns ett större antal jätteekar och andra ekar som identifierades som särskilt skyddsvärda träd. 
Länken knutar ihop ett område med värdekärna för ädellövmiljöer väster om 
inventeringsområdet och ett område med ädellövsskog inom utredningsområdet där inga 
förändringar är planerade. Detta område är därför extra viktigt för biologisk mångfald och 
Calluna rekommenderar att inte exploatera i detta område.  

Inom utredningsområdet finns ett nyckelbiotopsområde med hällmarkstallskog som är 
utpekad som naturvärdesobjekt med högt naturvärde där inga förändringar är planerade. Detta 
område ingår i tallskogsnätverk i Eskilstuna kommun och två länkar går igenom 
utredningsområdets centrala och södra del. Att skydda tallar som är klassade som särskilt 
skyddsvärda i dessa områden är därför särskilt viktigt. Calluna rekommenderar att i första 
hand försöka undvika skada, och om inte detta är möjligt att minimera skadan.  

Våtmarksområden för dagvattenfördröjning finns inom och precis väster om 
utredningsområdet. Att skydda dessa områden vid eventuell kommande exploatering är 
särskilt viktigt genom att använda rekommendationerna från skadelindringshierarkin. 

Inom utredningsområdet finns ett stort antal naturvårdsarter, främst fåglar och fladdermöss.  

För att följa skadelindringshierarkin för fågelarterna rekommenderar Calluna att undersöka 
möjligheterna i att undvika och minimera påverkan på de naturtyper som är utpekade under 
”fåglar” i avsnittet ”naturvårdsarter”.  

I andra hand rekommenderar Calluna att med kompensationsåtgärder att utjämna och ersätta 
de skador som åtgärder i området kan åstadkomma. Fokus för skydds- och 
kompensationsåtgärder för fåglar bör i huvudsak utgå ifrån de naturtyper som arterna är 
beroende av. På detta vis kan de positiva effekterna av skydds- och kompensationsåtgärderna 
generera större positiv miljönytta. I vissa fall kan dock åtgärderna beröra specifika skador 
som t.ex. om ett rovfågelbo påverkas negativt.   

De huvudsakliga kompensationsåtgärderna som kan vara aktuella i detta område utifrån fåglar 
är att skapa de värden för fåglar som skulle kunna gå förlorat t.ex. habitatvärden, 
värdeelement med mera. Det kan röra sig om att skapa nya häckningsplatser t.ex. genom 
holkar, ökat mängd död ved eller dylikt.  

Särskilt viktigt att tänka på är huruvida större åtgärder tänkes genomföras med t.ex. 
utbyggnad av bostadsområden eller liknande. Dessa åtgärder skulle frångå den nuvarande 
karaktären av sommarstugor insprängt i naturmiljö vilket i sin tur skulle leda till en större 
utarmning av livsmiljöer för fåglar.  
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För att säkerställa att fladdermöss trivas i området i framtiden är det viktigt att se till att det 
finns tillgång till insekter, skyddade boplatser, sammanhängande flygvägar och ett landskap 
utan artificiell belysning. För utredningsområdet är det dessutom viktigt att se till att behålla 
korridorer mellan olika miljöer så att fladdermöss kan förflytta sig mellan exempelvis 
Mälaren och större skogsområden och/eller hagmark (Eklöf et al 2018). 

Vilka arter som kräver dispens vid åtgärder kan först säkerställas när omfattningen av 
exploateringen är känt. Dispens från artskyddsförordningen kan behövas, i andra fall kan ett 
12:6 samråd behövas. Dispens sökas av verksamhetsutövaren hos länsstyrelsen.  

Ett första steg i skyddsåtgärderna har redan tagits i samband med att ytorna enligt bilaga 3 har 
undantagits från förändring. Dessa är större områden som har positiv betydelse för biologisk 
mångfald. Calluna rekommenderar att undvika att exploatera i kanterna av dessa områden. I 
kantzonerna finns särskilt skyddsvärd träd, och det är möjligt att naturvårdsarter finns i dessa 
områden. Särskilt viktigt är det att undvika exploatering i kantzonerna av yta 2 och 4 som 
anknyter till spridningslänk för ädellövskog (Bilaga 3). Dessutom är det särskilt viktigt att 
undvika exploatering i nord och nordväst i kantzonen för yta 1 och 2 eftersom det här finns 
flera skyddsvärda tallar och ekar. 

Eftersom omfattningen av eventuell exploatering ännu inte har fattats var det inte möjligt i 
detta skede at bedöma om spridningskorridorer påverkas. Därför var det inte heller möjligt att 
ta fram lämpliga ytor eller exakta rekommendationer för eventuella kompensationsåtgärder i 
området. Ekologisk kompensation bör inte ske inom ett detaljplanområde. 
Kompensationsåtgärden bör utformas utifrån intrångsområdets naturvärden och eftersträva att 
skapa samma biotoptyp och -struktur för att på så vis möjliggöra etablering av samma 
artsammansättning som på intrångsplatsen. Beroende på omfattning och vilka delar av 
utredningsområdet som blir påverkat av exploatering kan det till exempel bli aktuellt med 
kompensation inom antingen ädellövskog eller hällmarkstallskog.  

I fall Eskilstuna kommun väljer att gå vidare med planerna om exploatering kan en 
kompensationsutredning göra det möjligt att fatta beslut om kompensation och att ta fram en 
kompensationsplan. Nivån på kompensation (område, tidsperiod, ekonomisk ersättning, 
avtalsformer, förvaltning) och omfattningen av åtgärder (area, antal och omfattning av 
kompensationsåtgärder etc.) ska sammanställas av verksamhetsutövare i en 
kompensationsplan. I kompensationsplanen ska det ingå planering av uppföljning av 
kompensationsåtgärder. 

Särskilt viktigt att tänka på är huruvida större åtgärder tänkes genomföras med t.ex. 
utbyggnad av bostadsområden eller liknande. Dessa åtgärder skulle frångå den nuvarande 
karaktären av sommarstugor insprängt i naturmiljö vilket i sin tur skulle leda till en större 
utarmning av livsmiljöer för flera artgrupper. Calluna rekommenderar att minimera skada 
genom låg exploateringsgrad. 
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Bilaga 1 
Calluna har utfört en ekosystemtjänstbedömning. Nedan följer en tabell som 1) preciserar 
värde genom att beskriva platsens naturkapital och värdera nuläge samt 2) preciserar påverkan 
genom att beskriva planens förväntade påverkan och bedömer påverkan. Värdering av nuläge 
samt bedömning av påverkan är en kvalitativ expertbedömning på en fyrgradig skala 
[obetydlig, viss, påtaglig eller hög]. Bedömning av påverkan på platsens ekosystemtjänster är 
baserad på att storleken av byggrätterna inte blir så omfattande att de påverkar områdets 
speciella karaktär. 
 

Ekosystem-
tjänster Precisera värde Värdera 

nuläge Precisera påverkan Bedöma 
påverkan 

Nutrition 

Det finns en odlingslott med aktivt jordbruk (i syd 
omgiven av Starvägen) för odling. Ingen 
djurhållning. Småskaliga odlingslotter och fruktträd 
finns i anslutning till stugor/tomter. Många bryggor 
ger tillgång till fritidsfiske i Mälaren, t.ex. kring 
scoutstugan, och till båtar. Liten tillgång till bär 
spritt i skogsmark. 

1 

Enligt plan så förväntas 
odlingsmarken inte påverkas. 
Småskalig fritidskaraktär ska 
bevaras. 0 

Material 
Inget aktivt skogsbruk. Vilda blommor kan plockas 
för midsommarfirande, vanligt med blommande 
rabatter vid stugor. 

1 
  

0 

Energi Viss produktion av ved för egen konsumtion verka 
förekomma.  0   0 

         

Levande 
processers 
nedbrytning 
av avfall och 
giftiga ämnen 

Övervägande naturligt marktäcke där vatten kan 
infiltrera, mycket litet inslag av hårdgjord mark. Ett 
våtmarksområde med förekomst av klibbal i öst, 
söder om Skatvägen. [I nordväst utanför 
utredningsområdet finns ett parti sankare mark i 
anslutning till mälarens strand, Mälbyviken.] 

2 

Påverkan beror på i vad mån 
mark kommer hårdgöras i ny 
plan. Exploatering av 
våtmarksområdet vid 
Skatvägen skulle bidra till att 
mer vatten orenat kan nå 
Mälaren.  

-1 

Reglering av 
störningar och 
obehag 

Området är lugnt, utan märkbart buller eller 
luftföroreningar. Tät vegetation har färmåga att 
fånga ev. partiklar i luft. Vegetation som hindrar 
sikt mellan/nära byggnader finns på vissa tomter, 
andra är mer öppna mot varandra.  

1 

Nya byggnader enligt plan 
kan tänkas ta mark i anspråk 
som idag verkar som 
avskärmande. 

-1 

Reglering av 
normalflöden 
och extrema 
händelser 

Övervägande naturligt marktäcke där vatten kan 
infiltrera, mycket litet inslag av hårdgjord mark. Ett 
våtmarksområde med förekomst av klibbal i öst, 
söder om Skatvägen. Området är svagt kupperat i 
norr, liten risk för erosion. Våtmarksområdet vid 
Mälbyviken har ett större tillrinningsområde, 
uppskattningsvis 39 ha. 

2 

Exploatering av 
våtmarksområdet vid 
Skatvägen skulle bidra till att 
mer vatten snabbare når 
Mälaren. Beror på grad av 
hårdgjord mark som 
tillkommer i plan.  

-1 

Upprätthållan
de av 
livscykler, 
skydd av 
habitat och 
skydd av 
genpooler 

Områden har till stor del naturmarkskaraktär. Här 
finns sly, buskar, block, stenar, rishögar och död 
ved. Plats för födosök, boplatser och övervintring 
för groddjur, kräldjur, små däggdjur och fågel. Det 
finns ett flertal jätteekar på tomtmark. Totalt finns 
ett större antal skyddsvärda träd varav flera 
jätteträd, områden med efterträdare, ytor 
relevanta för biologisk mångfald, 
våtmarksområden för dagvattenfördröjning och ett 
stort antal naturvårdsarter. Flera av de 

3 

Flera jätteekar ligger nära 
byggnader och var och en är 
en viktig livsmiljö. Vid 
ombyggnation eller 
tillbyggnad finns risk att skada 
det vidsträckta rotsystemet. 
Det finns idag vegetation 
mellan alla byggnader/tomter 
vilket gör att området är 
ekologisk sammanhängande. 

-1 
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skyddsvärda träden  ligger i södra delarna av 
utredningsområdet och ansluter därmed till en 
värdekärna ädellövskogsmiljö västra om 
inventeringsområdet som pekas ut i länets 
handlingsplan för grön infrastruktur. En 
spridningslänk går igenom den södra delen av 
utredningsområdet i området där vi har registrerad 
ett större antal jätteekar. Länken leder till området 
med ädellövsskog inom utredningsområdet där 
inga förändringar är planerade. Området som 
kallas "Berget" ingår i tallskogsnätverk i Eskilstuna 
kommun (område med fornborg, nyckelbiotop 
hällmarkstallskog, NVI objekt med högt naturvärde 
(objekt 16, Adoxa NVI 2016). Vanligt med 
fågelholkar.  

En exploatering, och graden 
av "städad" natur av 
parkkaraktär som blir till följd 
av plan kan påverka. Även 
ljusföroreningar (med allt 
billigare LED) kan tänkas 
påverka förekomst av 
fladdesmöss. 

Kontroll av 
skadedjur och 
sjukdomar 

Naturligt biologisk kontroll är knuten till 
naturmark.  1 

I den grad naturmark 
exploateras. 0 

Reglering av 
markens 
kvalitet 

Marken är övervägande icke hårdgjord. 
Trädbevuxen mark dominerar.  

 
 2 

 Beror på hårdgörningsgrad. 
 1 

Vattenförhålla
nden (rening 
av vatten) 

Övervägande naturligt marktäcke där vatten kan 
infiltrera, mycket litet inslag av hårdgjord mark. Ett 
våtmarksområde med förekomst av klibbal i öst, 
söder om Skatvägen. Inga större vattendrag (med 
undantag av Mälaren). 2 

Dragning av vatten och 
avlopp enligt plan ändrar 
förutsättningar. Exploatering 
av våtmarksområdet vid 
Skatvägen skulle bidra till att 
mer vatten snabbare når 
Mälaren. Beror på grad av 
hårdgjord mark som 
tillkommer i plan.  

-1 

Atmosfärens 
sammansättni
ng och 
förhållanden 

Området präglas av trädbevuxen naturmark. Ingen 
förekomst av urbana vämeöar. 3 

Behåller man träd i stor 
utsträckning vid exploatering 
blir påverkan liten.  -1 

       

Fysisk 
interaktion 
med 
naturmiljöer 

Området används i hög grad för upplevelser. 
Troligen är användare idag främst de som bor eller 
besöker områdets boende. En scoutstuga. Bryggor 
med båtar, kajplats Mälaren. Vägarna inom 
området är små och lågt trafikerade - "gåvänliga". 

3 

Om Berget ej exploateras är 
påverkan obetydlig. 

0 

Intellektuell 
interaktion 
med 
naturmiljöer 

Fornborg på det s.k. "Berget". 

3 

Beror på hur man bygger. 
Påverkan kan minimeras. -1 

Spirituella, 
symboliska 
och andra 
interaktioner 
med 
naturmiljöer 

Finns boende med lång personlig historia på 
platsen, född i området, många minnen. 

2 

Beror på hur man bygger. 
Påverkan kan minimeras. 

-1 
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Bilaga 2 

   

0

1
2

57

8

12

16

17

18

19

20

22

23

24

26

27
29

30

31

33

34

37

38

39

40

44

45

47
48

49

50
53

54

55

56

57

58

60

61

63

64

66

67

68

70

73

74

76

78

79

80

81

82

84

85

87

88

89

Ängsholmen skyddsvärda träd och ytor övriga träd värdefulla att bevara
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Apelsläktet
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Tall

Övriga träd värdefulla att bevara

Områden där inga förändringar är planerade ¯

Copyright bakgrundskarta:
Världstäckande bilder: Source: Esri,
Maxar, GeoEye, Earthstar

Koordinatsystem: SWEREF99 TM
Datum kartproduktion: 2020-06-17
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Information om särskilt skyddsvärda träd; mer info finns i GIS-leverans. 

FID Trädslag Stammar Krondiam. Stamdiam. Stamomkr. Höjd Skadeklass Bevarandev. Efterträdare Jätteträd Grovt_träd Hålträd 
Mkt_ga
mmal 

0 Tall 1 7 61 196 14 2 2 1 0 1 0 1 

1 Klibbal 1 12 41 135 0 1 3 0 0 1 1 0 

2 Tall 0 8 61 205 0 1 2 1 0 0 0 1 

3 Tall 1 7 51 165 14 1 2 0 0 1 0 1 

4 Ek 1 7 71 253 9 2 2 0 0 1 1 1 

5 Klibbal 0 4 31 0 15 1 2 0 0 0 1 0 

6 Ek 1 13 0 247 12 3 2 0 0 1 1 1 

7 Lindsläktet 2 8 51 176 14 1 3 0 0 0 0 1 

8 Tall 1 7 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 

9 Tall 1 6 61 215 12 2 2 0 0 1 0 1 

10 Ek 1 15 81 274 16 1 2 1 0 1 1 1 

11 Ek 1 16 81 258 14 2 2 0 0 1 1 1 

12 Ek 1 12 61 205 12 1 2 1 0 0 1 1 

13 Ek 1 17 81 292 14 1 1 0 0 1 0 1 

14 Ek 1 0 101 385 0 1 1 0 1 1 1 1 

15 Ek 1 9 91 288 0 1 2 0 0 1 1 1 

16 Tall 1 5 41 150 0 2 3 1 0 0 0 0 

17 Tall 1 6 51 0 14 1 2 0 0 0 0 1 

18 Klibbal 0 10 51 0 0 2 2 0 0 1 1 0 

19 Pilsläktet 2 5 41 0 5 3 2 0 0 0 1 1 

20 Gran 1 7 61 0 18 1 3 0 0 1 0 1 

21 Ek 1 0 81 0 0 1 2 0 0 1 1 1 

22 Ek 1 10 101 326 10 3 1 0 1 1 1 1 

23 Tall 1 6 61 195 15 2 2 1 0 1 1 1 

24 Tall 1 7 71 225 16 1 2 1 0 1 1 1 

25 Ek 1 16 101 343 15 1 1 0 1 1 1 1 

26 Klibbal 1 10 71 240 0 1 2 0 0 1 0 1 

27 Tall 1 10 61 210 13 1 2 0 0 1 0 1 

28 Dött träd 1 0 51 0 14 4 2 0 0 0 1 0 

29 Tall 1 8 0 265 0 2 2 0 1 1 1 1 

30 Tall 1 6 71 234 16 2 2 0 0 1 0 1 

31 Tall 1 6 71 231 13 2 2 0 0 1 0 1 

32 Ek 1 18 71 250 16 1 2 1 0 1 0 0 

33 Lindsläktet 1 3 21 0 2 1 3 0 0 0 1 0 

34 Tall 0 7 61 215 0 2 2 0 0 1 1 1 

35 Tall 1 0 61 205 0 1 2 1 0 1 0 1 

36 Gran 1 8 51 176 15 1 3 1 0 0 0 1 

37 Tall 0 7 71 230 0 1 2 0 0 1 0 1 

38 Tall 1 4 31 115 7 2 2 0 0 0 0 1 

39 Ek 1 14 101 344 17 1 1 0 1 1 1 1 

40 Pilsläktet 2 16 81 280 0 1 2 0 0 1 1 0 

41 Tall 1 4 51 181 13 1 3 0 0 1 1 1 

42 Ek 1 18 101 384 15 1 1 0 1 1 1 1 

43 Ek 1 10 91 290 12 1 2 0 0 1 0 1 

44 Tall 0 6 51 164 0 1 2 1 0 0 0 0 

45 Tall 0 8 0 240 0 2 2 0 0 1 0 1 
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46 Tall 1 5 51 170 17 1 2 1 0 0 0 1 

47 Sälg 5 6 41 0 10 3 2 0 0 1 1 0 

48 Apelsläktet 1 5 31 0 3 3 3 0 0 0 1 1 

49 Ek 1 12 51 165 15 3 2 1 0 0 1 0 

50 Tall 0 5 51 170 0 2 2 1 0 0 1 1 

51 Alm 1 5 0 0 13 1 1 1 0 1 0 1 

52 Lindsläktet 1 5 41 155 12 1 3 0 0 0 1 0 

53 Ek 1 7 91 310 0 2 1 0 0 1 1 1 

54 Tall 1 5 61 192 14 2 2 1 0 1 0 1 

55 Ek 1 12 51 165 15 2 2 1 0 0 1 0 

56 Tall 1 7 71 235 15 2 2 0 0 1 0 1 

57 Klibbal 1 2 41 146 15 2 2 0 0 0 1 0 

58 Ek 1 6 61 217 0 1 3 1 0 0 0 0 

59 Ek 1 17 101 412 15 1 1 0 1 1 0 1 

60 Ek 1 12 71 225 14 2 3 1 0 1 1 0 

61 Ek 1 7 41 0 6 2 3 1 0 0 1 0 

62 Björksläktet 1 8 51 168 17 1 3 1 0 0 1 1 

63 Tall 1 6 51 175 0 1 3 1 0 0 0 0 

64 Tall 1 6 51 190 16 2 1 0 0 1 0 1 

65 Ek 1 14 81 265 12 2 2 0 0 1 1 1 

66 Tall 1 7 61 219 15 2 2 0 0 1 0 1 

67 Tall 1 6 61 220 0 1 2 0 0 1 0 1 

68 Asp 1 10 51 0 18 1 3 0 0 1 0 1 

69 Ek 1 12 101 320 15 2 1 0 1 1 1 1 

70 Tall 1 9 71 247 14 2 1 0 0 1 0 1 

71 Ek 1 13 0 394 15 2 1 0 1 1 1 1 

72 Lindsläktet 1 10 81 0 9 3 2 1 0 1 1 1 

73 Tall 1 5 51 169 13 1 2 1 0 0 1 1 

74 Ek 1 16 61 200 0 3 2 0 0 1 0 0 

75 Ek 1 15 101 385 14 2 4 0 1 1 1 1 

76 Ek 1 17 61 0 15 1 3 1 0 1 1 1 

77 Tall 1 7 61 219 16 1 2 1 0 1 0 1 

78 Tall 1 6 51 176 14 1 2 1 0 0 1 1 

79 Tall 1 5 61 214 18 1 2 0 0 1 0 1 

80 Tall 1 6 0 0 15 1 2 0 0 0 0 1 

81 Tall 1 6 71 225 13 1 2 0 0 0 0 1 

82 Ek 1 10 41 145 12 2 2 1 0 0 1 0 

83 Ek 1 13 101 332 16 1 1 0 1 1 1 1 

84 Ek 1 13 91 312 13 1 1 0 0 1 0 1 

85 Tall 1 7 0 0 11 2 1 0 0 1 1 1 

86 Lindsläktet 1 6 51 0 14 2 2 0 0 1 1 0 

87 Tall 1 4 41 158 13 1 2 1 0 0 0 1 

88 Tall 1 8 71 230 15 2 1 0 0 1 1 1 

89 Tall 1 8 71 224 16 1 2 0 0 1 0 1 

90 Ek 1 19 101 340 16 1 1 0 1 1 0 1 

91 Gran 1 9 61 205 15 2 2 0 0 1 0 1 
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Bilaga 3 

 
1= naturvärden barrskog enligt skogsstyrelsens inventeringar. Utpekad som naturvärdesobjekt 
med påtagligt naturvärde (Kjetselberg och Lundkvist 2018). 2 = nyckelbiotop 
hällmarkstallskog med kulturhistoriska värden (fornborg). Utpekad som naturvärdesobjekt 
med högt naturvärde (Kjetselberg och Lundkvist 2018). 3=jordbruksblock. 4= naturvärden 
ädellövsskog enligt skogsstyrelsens inventeringar.  



Ekosystemtjänstanalys med inriktning biologisk mångfald för detaljplanen Ängsholmen 1:2 
(Ängsholmen Östra), Eskilstuna kommun, 2020   

 

 26 

Bilaga 4 
© Ring, Sallmén och Lundkvist 2018 
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Bilaga 5 
Flödesberäkningar är utförda med en flödesberäkningsapp utvecklad av Geografiska 
Informationsbyrån. 
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Bilaga 6 

 
 

Ängsholmen stigar, badplats och parkering

Inventeringsområde

Stig

Badplats

Parkeringsplats ¯

Copyright bakgrundskarta:
Världstäckande bilder: Source: Esri,
Maxar, GeoEye, Earthstar

Koordinatsystem: SWEREF99 TM
Datum kartproduktion: 2020-06-18

0 0,1 0,20,05
Km


