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DEL 1 

Inledning
Den här rapporten omfattar en kombinerad ekosystemtjänstanalys och 
en landskapskaraktärsanalys för Oxelösunds kommun. Rapporten ska 
fungera som ett kunskaps- och planeringsunderlag för framtida plan-
processer i kommunen. 

En sammanställning av kommunens material av natur- och grönom-
råden har gjorts. Arbetet lyfter och kommunicerar de värden som finns 
i dessa strukturer för att förtydliga vilka tjänster som naturen utför för 
människor. Information om Oxelsöundsbornas gröna favoritplatser har 
samlats in under Oxelö marknad och genom en webenkät. Underlagen 
har även kompletterats med fältbesök i viktiga grönområden i kom-
munen. 

Parallellt med kartläggning och analys genomförs en serie föreläsningar 
och utbildningstillfällen för kommunens politiker och tjänstemän med 
syfte att ge argument och verktyg för att arbeta med bevarande och 
utveckling av Oxelösunds natur.

Rapportens upplägg
Del 1 presenterar bakgrunden till projektet. Här förklaras kort 
begreppen landskapskaraktärsanalys och ekosystemtjänst och hur kom-
binationen av dessa analyser bygger upp ett bra planeringsunderlag. 
Vidare presenteras kort den metod som använts för analyserna och hur 
resultatet kan användas i olika planprocesser. 

Del 2 består av en landskapskaraktärsanalys som ger en introduktion 
till Oxelösunds naturgeografiska och kulturhistoriska förutsättningar. 
Därefter presenteras och beskrivs varje landskapskaraktärsområden uti-
från nyckelkaraktärer samt ekologi och ekosystemtjänster.

Del 3 består av en kartläggning av områdets ekosystemtjänster. Här 
beskrivs förutsättningarna för produktion av ekosystemtjänster för res-
pektive ekosystemtjänstgrupp, och var vi har värdekluster med bety-
delse för flera ekosystemtjänster. I denna del presenteras även behov 
och brist av respektive ekosystemtjänstgrupp. 

Del 4 presenterar respektive karaktärsområde med en tabell som 
beskriver vilka ekosystemtjänster som finns i området, vilka strukturer 
som bidrar med ekosystemtjänsten, värdering av respektive ekosystem-
tjänst utifrån kapacitet och behov, samt riktlinjer för hur ekosystem-
tjänstförsörjningen kan säkras och utvecklas. Tabellen tydliggör 
konsekvenser för olika typer av utveckling vilket underlättar för kom-
munen att göra medvetna och genomlysta val. 

Fältarbete

Insamling av 
underlagsmaterial 

Föreläsningsserie

Insamling av ”mina 
favoritplatser” 

GIS-analyser

+

+

+

+

+
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Landskapskaraktärsanalys (LKA)
Landskapskaraktärsanalysen ger en skiss av spelplanen - landskapet - 
som man har att utgå från inför planerade förändringar, och svarar på 
frågorna ”Hur ser det ut, hur fungerar det, och varför?”

Analysen syftar till att fånga det distinkta och igenkännbara mönster av 
element som förekommer genomgående i ett specifikt landskap, det 
vill säga det som skiljer en plats från en annan eller ett landskap från 
ett annat. Generaliseringsnivån för analys och redovisning är i denna 
utredning anpassad till den lokala skalan. Metodiskt innefattar ana-
lysen här en indelning av landskapet i karaktärsområden. 

Karaktärsområden är enhetliga områden med element och strukturer 
som ger det en egen karaktär. Karaktärerna har sin grund i kombina-
tioner av naturgivna förutsättningar och kulturella faktorer som ofta 
har med historisk markanvändning att göra. Karaktärsområden inne-
fattar i regel att områden avgränsas geografiskt och ges ett unikt plats-
namn. Karaktärsområden kan ha en önskvärd karaktär som man på 
kommunnivå vill värna om. 

Ekosystemtjänster (EST)
Med ekosystemtjänster menas tjänster hos naturen som gynnar män-
niskan. En ekosystemtjänstanalys visar var i kommunen ekosystem-
tjänsterna finns. 

Ett ekosystemtjänstperspektiv beskriver hur och varför ekosystem utgör 
en resurs för vårt samhälle. Det är därför ett pedagogiskt verktyg för att 
förklara vilka värden naturen bidrar med. En ekosystemtjänstkartlägg-
ning kan därför också användas som ett underlag och ett stöd i priori-
teringen mellan olika typer av markanvändning och 
utvecklingsmöjligheter inom en kommun. 

För att förstå försörjningen och produktionen av ekosystemtjänster är 
det viktigt att utgå från ett landskapsperspektiv eftersom många av de 
ekologiska processer som styr ekosystemtjänstförsörjningen sker på just 
en landskapsnivå.
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LKA + EST 
En landskapskaraktärsanalys tillsammans med en ekosystemtjänstkart-
läggning tydliggör landskapets värden och hur kommunens gröna 
strukturer bidrar till dessa, till exempel genom att sköta och utveckla 
ädellövskogsmiljöer i herrgårdslandskapet. Detta kan användas som 
underlag för kommunernas visions- och måldiskussioner och hjälper 
till att bryta ned och konkretisera den övergripande visionen i mål för 
olika planer och projekt. 

Kombinationen av en landskapskaraktärsanalys och en ekosystem-
tjänstkartläggning är också ett viktigt pedagogiskt verktyg och ett kom-
plement för att förklara vilka strukturer och landskapselement som 
bidrar med vilka ekosystemtjänster, och vilka ekosystemtjänster som 
finns i de olika landskapskaraktärerna. 

Det är ett vidare grepp som bidrar till en tydligare helhetsbild och ger 
bättre möjlighet att planera utifrån ett helhetsperspektiv. Av denna 
anledning underlättar det även arbetet med att ta fram riktlinjer för 
den fysiska planeringen i kommunen.

Rapportens roll i planering
Som tidigare nämnts kan rapporten, genom att beskriva dagens land-
skap i Oxelösund och analysera vilka egenskaper och uttryck som är 
bärande för landskapets karaktär, fungera som ett underlag för Oxelö-
sund kommuns planeringsarbete. 

Rapporten kan dessutom användas som ett underlag på flera olika 
skalor och i flera olika kommunala planer såsom översiktsplan, för-
djupad översiktsplan, grönplan eller detaljplaner. För detaljplaner kan 
rapporten utgöra ett underlag för att i ett första steg identifiera vad 
som behöver utredas mer ingående.

Vi ser också att rapporten kan användas som ett verktyg för att infor-
mera allmänheten eller beslutsfattare om naturens värde genom att visa 
på vilka tjänster som naturen ger människan och dess samhälle. Värden 
som kanske tas för givet men som hela tiden måste integreras och upp-
märksammas i planeringen för att inte skadas eller försvinna helt. 

EST + LKA 

-Underlättar arbetet att ta fram riktlinjer inom 
fysisk planering

-Ger bättre möjlighet att planera med ett 
helhetsperspektiv

VISION

Detaljplaner
Fördjupade översiktsplaner
Översiktsplaner
Tematiska tillägg ÖP

6



Oxelösund EST 
Juni 2019    

Hur rapporten ska läsas
Del 2 - landskapskaraktärsanalys och del 3 - ekosystemtjänstkart-
läggning fungera som två separata rapporter som oberoende av var-
andra kan läsas fristående. En läsare som är intresserad av 
ekosystemtjänstbegreppet och hur förutsättningarna för detta ser ut i 
Oxelösunds kommun kan med behållning läsa enbart del 3. 

Del 4 visar hur landskapskaraktärer och ekosystemtjänster hänger 
ihop. Här presenteras de olika karaktärsområdena tillsammans med en 
tabell som beskriver vilka ekosystemtjänster som finns i området och 
vilka strukturer som bidrar till ekosystemtjänsten, värdering av respek-
tive ekosystemtjänst utifrån kapacitet och behov samt generella rikt-
linjer för ekosystemtjänsten i fråga. Tabellen har till syfte att på ett 
enkelt, pedagogiskt och sammanfattande sätt presentera förutsättning-
arna för ekosystemtjänstförsörjningen i respektive karaktärsområde. 

Värderingen av respektive ekosystemtjänst har gjorts efter en tregradig 
skala utifrån kapacitet och behov. Nedan beskrivs vilka kriterier som 
används för att summera poäng för respektive ekosystemtjänst inom ett 
karaktärsområden.

Om ekosystemtjänsten bedöms finnas i området tilldelas den en 
poäng. Om kapaciteten för ekosystemtjänsten därtill i fråga bedöms 
vara hög tilldelas den ytterligare en poäng. Om behovet av ekosystem-
tjänsten dessutom bedöms som stort inom karaktärsområdet får den 
ännu en poäng. Totalt kan alltså respektive ekosystemtjänst tilldelas tre 
poäng per karaktärsområde.

Värdering av ekosystemtjänster 

1 p - Ekosystemtjänsten bedöms finnas i området

1 p - Ekosystemtjänsten har hög kapacitet i området 

1 p - Ekosystemtjänsten har hög kapacitet och det finns ett behov av 
ekosystemtjänsten i området.

De tre S:en - Riktlinjer för skötsel av ekosystemtjänster 

Spara - Spara eller skydda ekologiska strukturer. Om ekosystemtjänsten 
bedöms som särskilt viktig på platsen (3 poäng)

Stärka - Anpassa skötsel för att öka försörjningen av ekosystemtjänsten i 
fråga. När strukturer som bidrar till ekosystemtjänsten finns men behöver 
förstärkas för att tillfredsställa behovet.

Skapa - Tillför strukturer för att öka försörjningen av ekosystemtjänsten i 
fråga. När behovet av ekosystemtjänsten är stort och nya strukturer 
behöver tillskapas. 

Den sista kolumnen i tabellen bedömning beskriver hur respektive 
ekosystemtjänst bör hanteras utifrån de tre s:en. 

Genom att i tabellen avläsa vilka ekosystemtjänster som finns, vilken 
kapacitet de har och vilka riktlinjer för skötsel som kopplar till var en 
av ekosystemtjänsterna, fås den platsspecifika bedömningen för hur 
respektive ekosystemtjänst bör hanteras och utvecklas i respektive 
karaktärsområde. 

Exempel på hur olika ekosystemtjänster kan stärkas eller skapas finns i 
en tabell i bilaga 3. Att stärka och skapa ekosystemtjänster (Tabellen 
kommer i leverans 2).

Exempel på hur tabellen kan läsas.
I exemplet är vi hypotetiskt intresserade av karaktärsområdet Godsland-
skap kring Stjärnholms slott och förutsättningar för bullerdämpning. 
Tabellen visar vilka strukturer som bidrar till bullerdämpning i 
området, att viss vegetation kan verka bullerdämpande mot järnvägen 
och väg 53. Går vi sedan vidare ett steg till höger i tabellen visas värde-
ring av kapaciteten av bullerdämpning i området, denna är bedömd till 
viss kapacitet för bullerdämpning (en poäng). Eftersom det i området 
finns ett bedömt behov av bullerdämpning då området utgör ett 
besöksmål samtidigt som det i vissa delar är bullerutsatt finns ett glapp 
mellan kapacitet och behov av bullerdämpning i området. Detta 
medför att vi i kolumnen bedömning anser det viktigt att bevara 
befintliga bullerdämpande strukturer, och samtidigt tillskapa nya för 
att täppa till glappet mellan kapacitet och behov. 
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SAMMANFATTNING METOD LKA
Gränsdragningarna av karaktärsområden bygger på en rad GIS-analyser, 
geografiska underlagsmaterial, ett urval av kunskapsunderlag, där den 
kulturhistoriska områdesbeskrivningen från Sörmands museum (2017) har 
varit ett viktigt underlag. Kartorna på sida 14 redovisar de täthetsanalyser av 
olika karaktärsstrukturer som delvis legat till grund för indelningarna.

SAMMANFATTNING METOD EST

Ekosystemtjänsterna har kartlagts och värderats med hjälp av befintligt 
underlag, både med digital GIS-data och rapporter. Underlag för kulturella 
tjänster har kompletterats med fältbesök och kunskapsinhämtning från 
dialog med tjänstemän och politiker på Oxelösunds kommun.

Områden har därefter värderats utifrån områdets förutsättningar för 
respektive tjänst och försetts med poäng som representerar kapaciteten för 
en viss tjänst. Tjänsterna har värderats från 1-3, där 3 utgör högsta poäng. 
För hela kommunen har därefter en ”multifunktionskarta”, där samtliga 
poäng och ekosystemtjänster vägts samman, skapats. Kartan visar värdekär-
nor för ekosystemtjänster, det vill säga områden som är viktiga för flera 
ekosystemtjänster. 

Grönområden inom en radie av 1 km från Oxelösunds kommungräns har 
ingått i kartläggningen. Förutom grönområden har bebyggelse med stor 
andel grönska ingått i analysen då sådana områden bedöms kunna bidra till 
den generella ekosystemtjänsteförsörjningen. De ekosystemtjänster som 
ingått i analysen ses i svart text i tabell 1. 

För varje ekosystemtjänst presenteras även funktionella ytor. Funktionella 
ytor är områden där kapaciteten för ekosystemtjänsten är hög samtidigt 
som ekosystemtjänsten fyller ett behov på platsen. Resultatet från ekosys-
temtjänstkarteringen presenteras i del 3

För mer detaljerad metodbeskrivning se bilaga 1.

Sammanfattad metod

Osäkerhet i bedömningarna
Bedömningarna bygger på tillgängligt och befintligt underlag samt 
kompletterande fältbesök för att bedöma biologisk mångfald och kul-
turella ekosystemtjänster. Inför fältbesök identifierades mer intressanta 
områden genom tolkning av ortofoton, det vill säga områden med till 
exempel potentiellt höga värden för biologisk mångfald. Utvalda 
områden prioriterades under fältbesök, övriga områden besöktes i mån 
av tid. Alla områden har inte kunnat besökas inom ramen för upp-
draget och ”ekosystemtjänstvärden” kan därför ha förbisetts.

För vattenrening och flödesreglering har hänsyn inte tagits till avrin-
ningsområden, utan endast till förekomst av exempelvis sänkor och 
fördelaktiga jordarter. Vissa områden som pekats ut och värderats lik-
värdigt kan därför i realiteten ha varierande värden beroende på hur 
mycket vatten som området tar emot, grad av förorening av vattnet, 
med mera. För kartläggningen av matproduktion har inte områden för 
fiske och jakt samt svamp- och bärplockning ingått. Områden som har 
ett värde för den samlade matproduktionen kan därför ha förbisetts i 
analysen. För att värdera kulturella ekosystemtjänster krävs ofta ytterli-
gare information än den som finns i GIS-skikt och shapefiler. Data har 
därför kompletterats med fältbesök där anläggningsgrad och slitage på 
olika platser har gett en bild av grönområdenas nyttjande. Eftersom de 
kulturella tjänsterna har kartlagts utifrån begränsad data har endast en 
översiktlig bedömning av områdena kunnat göras.
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Oxelösunds läge vid havet och den djupa havsik som finns utanför har varit helt avgörande för kommunens utveckling. 
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DEL 2 
 
Landskapskaraktärsanalys 

Varför ser det ut som det gör? 
En kort bakgrund om av Oxelösunds historiska markanvändning 
skapar förståelse för kommunens utveckling och varför det ser ut som 
det gör idag. De naturgeografiska förutsättningarna har gett oss männ-
iskor olika möjligheter att nyttja marken. Oxelösunds skärgårdsprägel 
och karga hällmarker med avsaknad av vattendrag och stora samman-
hängande jordbruksmarker ger speciella förhållanden. Läget vid havet 
och den djupa havsvik som finns utanför har varit avgörande för kom-
munens utveckling. 

Naturgeografiska förutsättningar
Det sprickdalslandskap som utgör grunden för landskapets omväx-
lande karaktär har en gång i tiden uppstått genom rörelser i jord-
skorpan. Berggrunden i Oxelösund utgörs till största del av graniter 
och gnejser som bildades för ca 1,8 miljarder år sedan. Berget har där-
efter under årtusenden sakta vittrat ned till dagens nivåer. Terrängen är 
måttligt kuperad och oftast mjuk, utan dramatiska inslag, och är typ-
iskt för den gamla berggrund som finns i området. De storskaliga for-
merna och generella siktlinjerna i landskapet har som regel en 
öst-västlig riktning.

Inlandsisar under olika istider de senaste 2.6 miljoner åren har slipat 
berget. När den senaste inlandsisen försvann sedimenterades finare ler-
mineral på havsbotten, och när landet sedan lyftes upp på grund av 
landhöjning skapades områden bestående av mer finkorniga jordarter. 
De mer lågt belägna områdena, där det inte är bebyggt är därför ofta 
uppodlade och består av jordbruksmark. 

I mer högt belägna områden når berget i dagen och här växer oftast 
lavrik hällmarkstallskog.

Skärgården utgörs av ett pärlband av öar och skär utmed östersjö-
kusten. Karaktäristiskt för området är att det saknar mellanskärgård. 
Vegetationen på öarna utgörs som oftast av hällmarkstallskog, som går 
i en gradient och ju längre österut du kommer övergår till kala berg-
hällar i de mest vindutsatta områdena.

Historisk markanvändning

Strategiskt läge vid havet
Oxelösunds utveckling är framförallt förknippad med sitt läge vid 
havet. Oxelösund omnämns i källor för första gången från mitten av 
1400-talet. Vid denna tid var det knappast frågan om ett samhälle utan 
snarare en för sjöfarten betydelsefull geografisk plats, benämnd Oxelös-
undet. Platsen hade viss strategisk betydelse, och under stormaktstiden 
uppfördes bland annat en skans vid sundet där Gamla Oxelösund finns 
kvar.  

Fram till andra hälften av 1800-talet hade Oxelösund betydelse som 
lotsplats och utgjordes främst av ett fiskeläge. I samband med järnvä-
gens utveckling i landet under 1860- och 70-talen kom ett stadslik-
nande samhälle att utvecklas på orten.

Järnvägen, sommarnöjena och vägen mot industrisamhället
Järnvägens utveckling och beslutet om att en ny hamn skulle anläggas i 
Oxelösund fick avgörande betydelse. Järnvägen mellan Oxelösund och 
gruvorna i Bergslagen fick en rakare trafikled för transporter av malm 
och andra produkter ut mot kontinenten. 

Oxelösunds hamn utgjorde ett gynnsamt läge med bra vattendjup och 
tämligen isfri segelled, till skillnad från exempelvis Stockholm. Ortens 
befolkning ökade successivt och under hösten 1899 beslutades att från 
och med nyårsdagen 1900 skulle Oxelösund vara ett municipalsam-
hälle istället för att som tidigare, vara en del av Nicolai socken. 

Under de första åren av 1900-talet och under det tidiga 10-talet 
utvecklades samhället, bland annat genom förbättrade kommunika-
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Landskapskaraktärsområden
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Ett utdrag från Häradskartan som framställdes mellan 1859-1934 där det går att se de gamla läget för stadskärnan samt Oxelöviken innan den fylldes upp. 

Källa: Lantmäteriet 
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Kyrkan är en av få kyrkobyggnader som uppfördes under 1600-talet i länet och är starkt 
sammanknuten med gårdsmiljön runt Stjärnholm.

tioner med järnvägar, vägar, och ång- och båttrafik till ett rekreations-
område för societeten i det närbelägna Nyköping. Badhus byggdes och 
påkostade villor bredde ut sig längs strandlinjerna

Det ökade bullret från den närbelägna hamnen och byggandet av Oxe-
lösunds järnverk, invigt 1917, satte dock stopp för denna epok. Från 
denna period har industrin och hamnen till stor del styrt utvecklingen 
i kommunen. 

I samband med den ökande urbaniseringen och att den lagstadgade 
semestern infördes på 1930-talet så utvecklades fritidshustrenden. 
Naturromantiska ideal innebar att kopplingen till naturen skulle 
kvarstå. Stugorna byggdes ofta av ägarna själva och placerades med 
omsorg till den omkringliggande naturen. Därför byggdes ofta de 
tidiga sommarstugorna på plintar för att göra minimal åverkan på 
marken och behålla den naturliga vegetationen.

År 1950 övergick municipalsamhället Oxelösund till att bli stad med 
dryga 5000 invånare, då samhället och området runt omkring bröts ut 
från Nikolai landskommun.

Järnverket och generalplanerna
1957 togs ytterligare ett avgörande beslut för kommunens markan-
vändning och utveckling. Gränges AB tillkännagav sitt beslut om 
utbyggnad av järnverket. Ett nytt tekniskt avancerat stålverk skulle 
uppföras, ett valsverk samt en utbyggnad av det befintliga järnverket. 
Huvudprodukten skulle vara grovplåt, främst till att bygga fartyg. Sats-
ningen förväntades innebära en rekordhög befolkningsökning och för-
beredelser för en massiv samhällsbyggnad påbörjades.

Två generalplaner från 1959 och 1968 innebar att en mängd nya 
bostadsområden med flerfamiljshus, kedje- och radhus, enfamiljsvillor 
och egnahem byggdes under 1960–70-talen. 

Oxelösund hade i början av 1970-talet en topp vad gäller befolknings-
antal med drygt 15 000 invånare. I och med industrins nedgång och 
personalnedskärningar som kom i mitten av 1970-talet har Oxelösund 
haft en nedåtgående kurva som idag åter är på väg uppåt med ca 12 
000 invånare 2018. 

Från 1978 ändrades ägandeförhållandena och järnverket blev en del av 
SSAB, Svenskt Stål AB. Tio år senare återtogs namnet Oxelösunds 
Järnverk, nu som ett helägt dotterbolag till SSAB. 

Fortfarande är järnvägen, motorvägen, hamnen och industrin starkt 
beroende av varandra, och SSAB är kommunens i särklass största 
arbetsplats med cirka 2000 anställda.
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Allmänhetens kunskaper om ett område är ett av många viktiga underlag till en 
landskapskaraktärsanalys. Som en del av uppdraget genomfördes därför en undersök-
ning tillsammans med Oxelösunds kommun. Kommuninvånare ombads markera ut sin 
gröna favoritplats på en karta. 

I kartan presenteras resultatet från undersökningen med en täthetsanalys som visar vilka 
områden i kommunen som är mest populära.

Resultatet visar att Oxelösundsbornas favoritplatser till stor del utgörs av naturpräglade 
områden. Undantaget är delar av Oxelösunds centrum och gamla Oxelösund. I övrigt 
utmärker sig det tätortsnära skärgårdslandskapet kring Jogersö och Femöre, skogs- och 
våtmarksområdet kring Brannäs och skogsområden kring Basstorp som tydligt omtyckta 
platser. Det kan också vara intressant att jämföra favoritplatser med vilka områden som 
är värdekärnor utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv (Se 57).
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1. Herrgårdslandskap Stjärnholms slott 
– Basstorpsviken

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Bitvis långa siktlinjer och utblickar 
 • Skalväxlingar mellan småskaligt, mellanskaligt och storskaligt
 • Topografin är flack till småkuperad
 • Större och mindre sprickdalar
 • Mosaik mellan åker, betesmark och skog
 • Herrgårdsmiljö med parkanläggningar och ädellövsmiljöer
 • Storskalig infrastruktur 
 • Skärgårdskaraktär
 • Sommarstugeområden med stort inslag av grönska

Karaktärsbeskrivning
Karaktärsområdet präglas av Stjärnholms slott och dess tillhörande 
odlingsmarker mellan de båda havsvikarna Stjärnholmsviken och Bass-
torpsviken och utgör entrén till den halvö där Oxelösund är beläget.  
På 1600-talet bildades här ett säteri som genom århundradena bedrivit 
flera olika verksamheter, bland annat jordbruk, tegelbruk, sågverk och 
skogsproduktion, som kommit att prägla landskapet i kommunen. 

Området består av ett relativt flackt produktionslandskap med ömsom 
öppna åkrar och ömsom skog. Landskapet ger ett storskaligt intryck 
med öppna vidder som byts mot högre skogsridåer. Kring slottet fram-
träder en för herrgårdar typisk miljö inpassat i den sörmländska kus-
tens sprickdalslandskap. Slottsbyggnaden är ståndsmässigt belägen 
invid Stjärnholmsviken och kring slottet uppträder herrgårdens att-
ribut med raka alléprydda vägar in mot slottet, park, trädgård och ädel-
lövspartier. Övriga byggnader är belägna på avstånd från 
slottsbyggnaden. 

Odlingslandskapet karaktäriseras av för sprickdalslandskapet förhållan-
devis storskaliga strukturer med vida landskapsvyer. Här finns större 

Stjärnholms slott grundades 1638. Lindallén framför slottet planterades i slutet på 
1600-talet. Huvudbyggnaden är från mitten av 1700-talet och utgör en välbevarad 
helhet tillsammans med trädgårdsanläggningen. 

16



Oxelösund EST 
Juni 2019    

Familjen Dahlgren vid Tegeltorp i Stjärnholm. År okänt, Källa: Ing-Britt Larsson 
Foto: Oxelösundarkivet. 

Herrgårdslandskapet
Herrgårdslandskapet utmärks ofta av storslagenhet och en tillrättalagd 
rymd. Adeln skulle bebygga och arrangera sina gods ståndsmässigt. Med sin 
framstående arkitektur och målinriktade landskapsplanering stod herrgårds-
anläggningen under sin tid som en symbol för makt, rikedom och kultur. 

Enligt tidens ideal förlades herrgården i ett dominerande läge, med visuell 
kontakt med omgivande landskap och med en zon fri från övrig bebyggelse. 
Bostäder för arbetare och ekonomibyggnader på behörigt avstånd till 
herrgården, arbetets landskap tydligt skilt från herrskapets. Det geografiska 
avståndet mellan arbetsfolket och herrskapet tjänade som en påminnelse 
om samhällets sociala skillnader. 

Långa raka och alléprydda vägar, tydliga axlar, entréer och riktningar 
signalerade ingången till godsens marker och gav en ståndsmässig 
inramning för egendomen. Till herrgården hörde vanligtvis ett storskaligt 
inrättat jordbruk. Parker och trädgårdsodlingar var en oskiljaktig del av 
herrgårdskulturen. Herrgårdarnas trädgårdar och parker formgavs omsorgs-
fullt enligt tidens uppfattning av stil och god smak och utifrån de senaste 
nyheterna inom arkitektur, trädgårdsodling och parkestetik.

Källa: Landskapsstrategi för Länsstyrelsen i Södermanlands län 2010-2014. 

sammanhängande jordbruksenheter, både betesmark och åker, som 
flankeras av skogsområden på bergsklackarna i den mer högt belägna 
terrängen. 

Området närmast kusten kring Basstorpsviken utgörs av öppen jord-
bruksmark. Lantbruket drivs av Basstorps gård väster om Basstorp-
viken, som är en av två resterande aktiva jordbruksfastigheter i 
kommunen (Kulturhistoriskt program Oxelösund). Basstorps gård är 
tillsammans med Gabrielstorp och Djursviks gård väl bevarade 
exempel på kulturhistoriska gårdsmiljöer i kommunen och har alla lytt 
under Stjärnholm en gång i tiden. Utmed kusten i söder är den små-
skaliga skärgårdsmiljön med kobbar och vikar tydligt närvarande och 
ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

I områdets sydöstra del ligger Djursviks och Danviks respektive som-
marstugeområden, för kommunen typiska, belägna i kuperade barr-
skogsområden nära vatten.  
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Invid Stjärnholmsviken norr om Stjärnholm finns både strandängar 
och vassområde. Även om det finns en viss vattenkontakt är tillgänglig-
heten till vattnet begränsad.

Landskapet är starkt påverkat av väg 53, av järnvägen samt av kraftled-
ningar som bildar en barriär mellan slottet och odlingsmarkerna vilket 
försvårar läsbarheten och förståelsen för det historiska landskapet. Väg 
53 och järnvägen påverkar landskapets karaktär, både visuellt och audi-
tivt. De nya funktioner som ridskolan behöver för sin verksamhet 
påverkar det enhetliga godslandskapet genom en uppstyckning av 
landskapet.  

Ekologi och ekosystemtjänster
Det kustnära sprickdalslandskapet hyser många gånger mångformiga 
odlingslandskap rika på landskapselement som tillsammans med herr-

Stjärnholmsviken är en grund havsvik med vassområden och en strandäng. Området har 
stor betydelse som fågellokal, På strandängarna häckar bland annat tofsvipa och 
buskskvätta, i vassarna sjunger sävsparv, säv- och rörsångare under häckningstid. 

Arbetshästar har ersatts av ridskolehästar. Den ”nya” hästverksamheten bidrar till ett 
levande landskap men också till förändring. Landskapet får ett blandat innehåll med 
hagar, ridhus och -banor. Landskapet rymmer även motorväg, järnväg och kraftledningar 
och kan upplevas som splittrat i förhållande till herrgårdslandskapets enhetliga ideal.   

gårdsmiljöns ädellövskogar, parker och alléer med gamla ädellövträd, 
intilliggande strandängar och grunda vikar skapar variation och bildar 
ekologiskt värdefulla zoner. De ekosystemtjänster som det här land-
skapet tillhandahåller är därför många. Mest tydligt är kanske matpro-
duktion och pollinering, liksom biologisk mångfald och de 
vattentjänster som våtmarkerna i anslutning till Östersjön bidrar med. 
Men det variationsrika landskapet erbjuder också en mångfald av 
tjänster för människors hälsa och välbefinnande. Det kräver dock att 
landskapet är tillgängligt för människor att vistas i. Stjärnholm är en 
stiftsgård som ägs och drivs av Stiftelsen Stjärnholm (Strängnäs stift, 
Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift samt Föreningen Stiftsgården 
Stjärnholms vänner). Slottets omgivningar är öppna för allmänheten. 
Genom odlingslandskapet löper mindre bilfria vägar och det är aldrig 
långt till vattnet vilket som helhet medger långa utblickar och höga 
upplevelsevärden.
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Stora Djursvik, som tidigare tillhörde Stjärnholm återfinns på en karta från 1683 på 
samma plats. Basstorpsviken gick vid denna tid nästan ända fram till gården men 
strandlinjen har sedan dess förskjutits genom landhöjningen.  

Fritidshusbebyggelsen vid Djursvik och Trullholmen byggdes främst ut på 1930-1940 och 
är sammanhållen i sin enkla och småskaliga utformning. Tomterna som till stor del är 
naturtomter är stora i förhållande till husen och har många naturvärdesträd.

Basstorps bebyggelse är placerad på en höjd med utsikt över Basstorpsviken och den jordbruksmark som landhöjningen lämnat efter sig. Basstorp är jämte Stjärnholms gård det enda 
kvarvarande aktiva jordbruket inom kommunen, ett avgörande värde för det öppna och levande odlingslandskapet.  
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2 Tätortsnära jordbrukslandskap vid 
Vivestaängen 
Landskapet består av ett mosaikartat och småskaligt odlings- och 
skogslandskap i mjukt kuperad terräng. Mellan skog och åker syns på 
flera håll mer eller mindre glesa brynmiljöer med ängsväxter under 
gamla vidkroniga ekar som vittnar om markens tidigare betydelse som 
betesmark. Det uppbrutna skogslandskapet är omväxlande med såväl 
lövskog som barrskog och blandskog som till stora delar bär tydliga 
spår av skogsbruk. Här och var sticker små rundade berghällar upp och 
påminner om det kustnära läget. 

Karaktärsområdet avgränsas i norr av Stjärnholmsviken i Östersjön och 
i söder av motorvägen och modern industribebyggelse. Landskapets 
olika delar binds samman av en väg som löper centralt utmed odlings-
marken i ost-västlig riktning.

Längs med kuststräckan mot Stjärnholmsviken avlöser välbevarade fri-
tidshusområden med sommarstugor från 1930-talet och framåt var-
andra. Här finns också camping och iordningställd badplats som lockar 
människor från hela regionen sommartid och bidrar till platsens 
karaktär av semesterlandskap. I anslutning till den öppna jordbruks-

Ett av kommunens många välbevarade sommarstugeområden vid Vivesta med rötter i 1930-talet. Sommarstugeområdena speglar den tid då Sverige industrialiserades och arbetarna 
fick det bättre ställt genom reformer som semester. Kopplingen till naturen var en viktig del av tidens sundhetsideal. vilket också innebar att stugorna placerades ut med stor omsorg till 
naturen. Vivesta strandcafé på platsen vittnar om hur populärt området var för semesterfirare och hur platsen varit viktig för socialt umgänge. På bilden i mitten syns en kioskbyggnad 
och hus med omklädningsrum vid Vivesta havsbad. Vivesta strandbad är än i dag populärt och drar besökare från hela regionen. Bilden längst till höger är från Oxelösunds bildarkiv. 

marken i de trånga dalgångarna finns delar av gammal gård- och torp-
bebyggelse kvar och ger landskapet en bitvis ålderdomlig prägel. I 
karaktärsområdet fanns förr flera gårdar och torp som låg under 
Stjärnholm, bland annat Vivesta gård, Aspa gård och Brasstorp. Mellan 
järnvägen och motorvägen finns villaområdet Bara med en blandning 
av sommarstugor och modernare villor.
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Utblickar över de öppna åkerlandskapen som hört till Aspa gård från Aspaleden. Skogar och bryn bär spår av tidigare bete och rester av betesmarksflora finns här med arter som 
tjärblomster, åkervädd, blodnäva, vit fetknopp, klofibbla, backlök, brudbröd och ängshavre. Delar av karaktärsområdet kan upplevas som otillgängligt med verkar ändå nyttjas till viss del, 
bland annat av den lokala orienteringsklubben Måsen. Brannäs gård fanns redan på 1500-talet och var då en frälsegård, vilket den var fram till början av 1800-talet. Gården övergick vid 
mitten av 1700-talet till Stjärnholms säteri. Brännvinsbränneriet längst till höger försåg Stjärnholm med brännvin. 

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Mosaikartat odlings- och skogslandskap
 • Småskaligt 
 • Lätt kuperat
 • Brynmiljöer och åkerholmar med inslag av ek
 • Stort inslag av fritidshusbebyggelse i anslutning till Stjärnholmsviken
 • Friluftslandskap

Ekologi och ekosystemtjänster
Det mosaikartade odlings- och skogslandskapet innehåller en mångfald 
av zoner i övergången mellan skog och öppen mark. Landskapet med 
flikiga åkrar, lövträdsrika skogsbryn och åkerholmar med inslag av 
grova ekar erbjuder livsviktiga strukturer för en mängd växter och djur 
och är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i landskapet. 
Särskilt för många nyttoinsekter som står för ekosystemtjänster som 
pollinering och reglering av skadedjur är detta mycket viktiga miljöer. 
Det variationsrika landskapet kring Vivesta bär på många historier i 
form av gröna kulturarv tack vare människans månghundraåriga bruk 
av landskapet och området hyser också höga upplevelsevärden som 
både är identitetsskapande och bidrar till människors hälsa och välmå-
ende samt inte minst återhämtning under semestertider.

21



Oxelösund EST 
Juni 2019

I karaktärsområdet finns villabebyggelse av olika karaktär och varierande mängd grönska.  

3. Småhusbebyggelse med skogspartier 
norr om Jogersösundet och 
Femörekanalen
Området karaktäriseras av villabebyggelse från olika tidsepoker i skif-
tande terräng. Majoriteten av bebyggelsen är från 1960- och 1970-
talet, men det finns även både tidigare och senare exempel. Här finns 
också Inskogen som till största del är utbyggd under 1980-talet, och i 
dalgången mot Femöresund finns det blandad villabebyggelse från 
slutet av 1800-talet fram till 1960-tal. Här finns även spår kvar från 
badhusepoken. Trädgårdarna är rymliga och många är lummiga med 
rabatter, bärbuskar samt fruktträd och/eller naturvärdesträd. 

Ett gemensamt drag för bostadsområdena är de sammanhängande nät-
verk av sparad naturmark som avgränsar de olika bebyggelseenklaverna. 
Det är naturmarken i de mer kuperade delarna som har lämnats kvar 
och som främst består av barrskog och hällmarkstallskog. I de mer lågt 
liggande partierna finns det också bland- och lövskog. De långsmala 
skogspartierna bildar naturliga gränser och väggar mellan stadsdelar 
och ramar in bostadsområden i relativt slutna landskapsrum. 

Ramdalshöjden utmärker sig genom sin storskalighet och sitt höga läge 
med vida utblickar. Även villaområdet skiljer här ut sig från småhus-
områdena i norr. Den kustnära villabebyggelsen präglas av öppna vyer 
och ett mindre slutet landskapsrum på grund av större tomter och en 
visuell kontakt med havet och skärgården. Här syns också lövskogspar-
tier med vidkroniga ekar på gammal betesmark.

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Villabebyggelse från olika tidsepoker
 • Varierad topografi 
 • Centralt korta utblickar som begränsas av skogspartier
 • Bostadsområden i tydliga biltrafikseparerade enklaver
 • Grönt nätverk av sparad naturmark 
 • Ädellövsmiljöer och rester av beteslandskap 
 • Vattenkontakt
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Norr om Ramdalens idrottsplats ligger en långsträckt höjd med ekar och andra lövträd. På krönet går det en promenadstig genom en sal av lövträd och vackert formade enar. I sluttningen 
ned mot Ramdalen finns ett flertal grova ekar. Många skolor och förskolor bedriver naturstudier i området. Foto: Pontus Åkerholm 

Mellan bostadsområdena finns det ett grönt nätverk som delvis binds samman av 
trafikseparerade gång- och cykelvägar, detta ger säkra skolvägar och en grön inramning 
till vardagspromenaderna. 

Ekologi och ekosystemtjänster 
Villaområden i och runt tätorter är viktiga strukturer ur ett biologiskt 
mångfaldsperspektiv. Eftersom blommande ängsmarker saknas i dagens 
landskap får blomrika villatomter stor betydelse både i tätorten och på 
landsbygden. Villaområden med bitvis stora och lummiga tomter 
bistår med fruktträd, blommande buskar och prunkande rabatter som 
är viktiga för pollinatörer. Finns det dessutom gamla träd eller bygg-
nader med håligheter där pollinatörerna kan finna boplatser gynnas 
pollineringen än mer. Pollinatörer har en avgörande betydelse för frö-
sättning och fortlevnad av blommande växter. Minst tre fjärdedelar av 
alla blommande odlade och vilda växtarter är helt eller delvis beroende 
av insektspollinering. Växterna ger i sin tur frön och bär som andra 
djur är beroende av. Pollineringen bidrar till fler blommande växter, 
fler insekter, fler fåglar, fler rovdjur samt större skördar, högre artdiver-
sitet och högre upplevelsevärden. 

Även nätverket av grönområden i karaktärsområdet försörjer omgi-
vande bebyggelse med viktiga ekosystemtjänster. Här bistår naturen 

med ett flertal tjänster såsom flödesreglering, klimatreglering, luftre-
ning och bullerdämpning. De fungerar också som värdefulla ytor för 
rekreation och promenader för boende i närområdet. 

23



Oxelösund EST 
Juni 2019

4. Frösäng och centrumbebyggelse i 
Oxelösund
Området i centrala Oxelösund präglas av flerbostadshus och villabe-
byggelse från olika tidsepoker under 1900-talet. De förhållandevis 
breda vägarna, och de i villaområdena stora tomterna, bidrar till en 
öppen landskapsbild, som här och var bryts av med för området stor-
skaliga strukturer i form av flerbostadshus. Grönstrukturen i centrum 
utgörs framförallt av gatuträd samt bostadsområdenas stora inner-
gårdar.

Frösäng ligger på en höjd och består till största delen av flerbostadshus 
med som mest fyra våningar från 1960-talet. Grönstrukturen präglas 
här av relativt stora gräsmattor mellan de i sicksack utplacerade hus-
kropparna. Vida utblickar och relativt stora ytor med grönstruktur 
bidrar till ett förhållandevis storskaligt landskapsrum. Oxelösunds 
centrum är liksom övriga delar av kommunen starkt präglad av tiden 
kring järnverkets expansion i slutet på 1950-talet. Trots stadsomvand-
lingen under 1960-talet då merparten av del av den äldre bebyggelsen 
revs finns en del äldre byggnader kvar i närheten till centrum. 

Centralt i området brer ett stort sammanhängande stråk med öppna 
gräsytor ut sig mellan centrum och Frösäng. De öppna gräsytorna 
genombryts av gång- och cykelvägar. I anslutning till dessa ligger Frö-
sängs gamla mangårdsbyggnad och Oxelösunds kyrkogård i en dals-
änka omgiven av lövträd. Kyrkogården består av en äldre och en nyare 
del som skiljs åt av en allé. 

Karaktärområdet avgränsas av de stora trafiklederna Aspaleden och väg 
53 utom i öster där SSAB:s industrilandskap tar vid. Innanför dessa 
syns i norr ett barrskogsstråk beläget på en höjd, och nedanför denna 
strax norr om centrum finns en damm som i en del fungerar som dag-
vattendamm och en del som industridamm för stålverket. 

Mellan motorvägen och järnvägen ligger Villabacken. Under den så 
kallade badhusepoken låg här villor med stora lummiga trädgårdar. I 
dag finns endast Thams villa kvar. I dag är höjden en outnyttjad grön 
resurs i ett centrumnära läge. 

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Flerbostadshus med stora innegårdar
 • Stora ytor med klippta gräsmattor genomkorsade av GC-vägar 
 • Obebyggda karga höjdryggar med utsiktspunkter
 • Centrumbebyggelse präglat av järnverkets utveckling
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Thams villa på Villabackens södra spets finns kvar som ett minne av hamnens 
utveckling och badhusepoken. Foto: Oxelösunds bildarkiv. 

Det gamla stationshuset syns i bakgrunden genom järnvägsparken i centrala Oxelösund. Järnvägsparken fungerade tidigare som ett salutorg innan det omvandlades till park. Under andra 
världskriget ska här ha odlats potatis. Parken utgör idag en uppskattad grön oas i centrala Oxelösund. 

Till höger, gång- och cykelvägen genom Villabacken över järnväg och motorväg. Norr om Villbacken ligger också Dalgångens koloniområde med ett flertal välvårdade hus och trädgårdar. 
Flera trädgårdar försvann när motorvägen breddades i mitten av 1960-talet. Fotot längs till höger är från 1965. Foto Oxelösunds fotoklubb

Ekologi och ekosystemtjänster
Grönytorna i tätorten spelar stor roll för vissa djur- och växtarters 
spridning i ett annars ogästvänligt landskap med många hårdgjorda 
ytor och barriärer i form av vägar och byggnader. Villaområdenas lum-
miga trädgårdar och flerbostadshusens trädbevuxna innergårdar hjälper 
även de till med bland annat luftrening, bullerdämpning och klimat-
reglering. Rester av gamla trädgårdar som på Villabacken innehåller 
ofta en artrikedom som gynnar pollinerande växter och som berättar 
en historia om platsen. I tätorten är behovet av dessa ekosystemtjänster 
som störst och gör som mest nytta för stadens invånare. Tillgång till 
närnatur att promenera, leka och vistas i till vardags är en annan viktig 
resurs som tätortens grönytor bidrar med. Bara genom att se ut över 
träd och gröna miljöer från arbetsrummet eller bostaden har positiva 
effekter för minskad stress.  
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5. Industrilandskap kring SSAB stålverk 
Området utgörs av ett industrilandskap med hamnverksamhet närmast 
kusten, och hantering av restavfall samt byggnader för tillverkning av 
stål i områden mer inåt land. 

Stålverkets omfattande utbredning har medfört att området ger ett 
storskaligt intryck med vida utblickar och med tydliga strukturer 
såsom byggnader, maskiner och slagghögar som bryter av mot den 
annars öppna vyn. 

Grönstrukturen i området har beklätts med en svart-grå beläggning på 
grund av kolhanteringen i området.  

Till karaktärsområdet hör även Gamla Oxelösund, som är en liten by 
belägen i det kuperade kustlandskapet. Stora delar av bebyggelsen upp-
fördes under senare delen av 1800-talet och första hälften av 1900-
talet. Grönstrukturen i omgivningen närmast samhället utgörs dels av 
kala klippor ut mot havet och dels av hällmarkstallskog i den mer högt 
belägna terrängen. 

Redan på 1200-talet omnämns den inre segelled som passerar genom 
Oxelösundet. Här fanns en naturlig och isfri hamn som var lätt att 
angöra. Bebyggelsen i Gamla Oxelösund växte fram vid denna led. 
Lotsverksamhet har bedrivits i trakten åtminstone sedan 1600-talet. 
Under 1800-talet lade ångbåtar till i hamnen och sjökrogen användes 
som gästgiveri. Det var på 1870-talet när det började etableras som-
marhus här som namnet Gamla Oxelösund myntades. Trots att inds-
utrin har växt runtomkring har denna för kommunen så viktiga 
historiska plats bevarats. 

Vy från Stegeludden över Stålverket och de verksamheter som omger de storskaliga strutkurerna. 

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Skalväxlingar mellan småskaligt och storskaligt 
 • Storskaligt industrilandskap 
 • Småskalig skärgårdskaraktär vid Gamla Oxelösund
 • Topografin är flack till kuperad
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Mellan järnverket och hamnen ligger en rest av det gamla lots-samhället; Gamla Oxelösund. Här byggde lotsarna under 1870-talet sina egna bostäder som idag utgörs av både 
sommarhus och permanent boende. Utsikten från småbåtshamnen bjuder på imponerande vyer över både hamn och skärgård. En kulturstig leder runt Stegeludden. Gamla Oxelösund 
utgör en liten grön oas, runt Stegeludden växer strövvänlig hällmarkstallskog. Området står i stark kontrast till sin omgivning. 

Glasbruket och järnverket år 1930. Oxelösunds järnverk började byggas 1913 och stod 
klart 1917. 1927 beslöt styrelsen för Järnverket att bygga ett fönsterglasverk för att 
tillvarata den högvärdiga överskottsgasen från koksverket. Källa: Oxelösund i händelser-
nas centrum. Foto: Oxelösunds bildarkiv. 

 • Industrilandmärken som syns från långa avstånd
 • Skogsklädda bergsklackar avgränsar i norr och väster
 • Rester av naturmark starkt påverkad av bl. a. koldamm 
 • Vida utblickar över hav och skärgård i öster

Ekologi och ekosystemtjänster
Karaktärsområdet saknar till stor del naturmiljöer och den häll-
markstallskog som står i anslutning till stålverket är delvis täckt med 
sotpartiklar. I anslutning till Gamla Oxelösund finns viktiga restbio-
toper som farmförallt utgör en resurs för de kulturella ekosystem-
tjönserna. De ekosystemtjänster som området kan dra nytta av 
kommer till strösta delen från omgivande landskap. Inte minst havet 
bidrar med bland annat havsbris som kan erbjuda välbehövlig svalka 
under heta sommardagar för de som arbetar i och kring till stål-
verket och hamnen. 
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6. Kustnära skogslandskap med våtmark 
öster om Brannäs
Den norra delen av Brannäshalvön täcks av barrskog och utgör kom-
munens största sammanhängande skogsområde. Landskapet är småku-
perat och förhållandevis slutet och domineras av skog, främst barrskog 
men även blandskog och lövskog i de fuktiga mer lågt belägna skogs-
områdena. Här syns också ädellövskog i skogsbryn mot rester av ett 
jordbrukslandskap. Skogen är starkt påverkad av skogsbruk men även 
inslag av mer orörd skog finns. 

Centralt i området finns ett större våtmarksområde som löper i dal-
gången i öst-västlig riktning och skapar siktstråk i det annars slutna 
skogslandskapet. Våtmarken är anlagd i början av 1990-talet i ett före 
detta jordbrukslandskap, vilket ekmiljöerna i intilliggande skogsbryn 
vittnar om. Idag hyser våtmarken ett rikt fågelliv som lockar besökare.

Karaktärsområdet är i stort sett tomt på bebyggelse och vägar utom 
enstaka fritidshus och fritidshusområden i strandzonen intill havet. 
Istället finns här stigar och vandringsleder, bland annat Sörmlandsleder 
som sträcker sig utmed våtmarken fram till dess utlopp i Östersjön.

Områdena närmast kusten erbjuder fria siktlinjer över Östersjön i ett 
annars slutet landskap. Närheten till stålindustrin gör sig dock påmind 
genom ljud och lukt. 

Skogarna på Brannäshalvön kan upplevas som svårtillgängliga men den som lyckas ta 
sig fram ändå till kusten blir rikligt belönad med öppna vyer över Östersjön. 

Vid Brannäs våtmark finns en hägerkoloni. Hägrarna ser märkligt exotiska ut när de sitter i 
uppe i träden. Här en häger i en ek precis intill våtmarken.  Foto: Pontus Åkerholm  
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Brannäs våtmark fungerar idag som ett tredje reningssteg i avloppsvattenrening. Våtmarken anlades 1993 på ett område av låglänt skog och gammal åkermark och är den första fullskale-
anläggningen i sitt slag i Sverige. Våtmarken har dragit till sig ett rikt fågelliv och är ett populärt utflyktsmål. Längs med våtmarken går en promenadstig ända ut mot havet (Örsbaken). 

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Småskaligt barrskogs- och våtmarkslandskap tomt på bebyggelse 
och vägar

 • Topografin är småkuperad
 • Korta utblickar centralt i skogsområdena
 • Skärgårdskaraktär med utblickar utmed strandkanten
 • Långsträckt våtmark med ett rikt fågelliv
 • Stor kontrast mellan karaktärsområdets orörda skogs- och 
skärgårdsmiljö och den storskaliga industrin i söder

 • Friluftslandskap

Ekologi och ekosystemtjänster
Karaktärsområdets ekologiska strukturer anknyter till såväl skogsland-
skapet som till våtmarken och resterna av det gamla odlingslandskapet. 
Där skogen stått orörd länge finns död ved som är hemvist åt insekter, 
svampar, mossor och lavar. Gammal skog finns kvar främst längs med 
stränderna. Våtmarkerna hyser sin alldeles egna flora och fauna av ofta 
svårspridda arter och har skapat förutsättningar för ett rikt fågelliv. 
Området är viktigt för flera ekosystemtjänster men särskilt påtagligt 
blir tjänster kopplade till vatten- och luftrening samt till människors 
hälsa, välmående och återhämtning. Här finns kommunens största 
sammanhängande skogsområde utan avbrott av vägar och bebyggelse.

29



Oxelösund EST 
Juni 2019

7. Tätortsnära skärgårdslandskap på  
Femöre och Jogersö
Karaktärsområdet består av ett sammanhållet skärgårdslandskap med 
öar kobbar och skär, och de två större öarna Jogersö och Femöre, båda 
förbundna med fastlandet via väg. Denna inre skärgårdsmiljö uppvisar 
närmast kusten ett förhållandevis småskaligt landskap med små öar 
och skär som bryter den annars öppna siktlinjen. På den södra och 
östra delen av Femöre finns mer storskaliga och fria siktlinjer mot Öst-
ersjön. Här finns också ett av kommunens viktigaste besöksmål, 
Femöre huvud med karaktäristiska fyrvaktarmiljöer. 

Femöre och Jogersö domineras av skog, främst hällmarkstallskog, men 
även lövskog finns på igenvuxna fodermarker och gammal ekskog på 
mark som fortfarande betas. Hällmarkstallskogarna är på många håll 
gammal, enstaka träd uppemot 400 år. På öarna finns små fickor med 
aktiva betesmarker i småskaliga odlingslandskap, omgivna av skog. 

Bebyggelsen på öarna utgörs till största del av karaktäristisk sommar-
stugebebyggelse. Undantaget är bostadsområden närmast fastlandet, 
som består av såväl villabebyggelse som flerbostadshus. På Femöre finns 
en hamn med närliggande båtvarv. Hamnen är belägen mitt emot 

Gästhamnen på Femöre fungerar som en mötesplats för kommunens invånare. Betesmark på Femöre.

SSAB och landskapsvyerna har en tydlig industriell karaktär. På Jogersö 
finns flera strukturer kopplade till rekreation och friluftsliv, bland 
annat finns en koloniträdgård, en campingplats och en större badplats. 
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En stor satsning för ett aktivt friluftsliv och som regional målpunkt har gjorts på Jogersö, här med den långa sandstranden i den skyddade Trappviken. 

Året är 1904 och arrendatorn Gustaf Herman Gustafsson och hans hustru Lovisa båda i 
helgdagskläder håller uppsikt över sina kor vid Jogersö boningshus. Källa: Hembygdsför-
eningens torpinventering, Oxelösunds bildarkiv

Fyren på Femöre med och där ett av kommunens två naturreservat finns. Till höger utsikt 
över Sörvik, också på Femöre. 

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Kuperad terräng
 • Småskalig innerskärgårdsmiljö med skogsklädda öar
 • Vida utblickar och fria siktlinjer över Östersjön i öster och söder
 • Utblickar över mindre öar och skär i väster
 • I norr kontrasterar industrilandskapet kring SSAB
 • Fyrvaktarmiljö 
 • Utflyktsmål
 • Småskaliga odlingslandskap med aktiva betesmarker
 • Friluftslandskap
 • Sommarstugebebyggelse dominerar 

Ekologi och ekosystemtjänster
Tack vare kuperad terräng har delar av skärgården undgått skogsbruk 
och skogen har fått stå ifred och växa sig gammal och utveckla unika 
kvaliteter. Gammal skog som även innehåller död ved, av såväl barr 
som ädellöv, är en bristvara i dagens landskap och de gamla träden är 
egna ekosystem som hyser en mångfald av arter av insekter, svampar, 
mossor och lavar och erbjuder boplatser åt fåglar och andra djur. För-
utom biologisk mångfald erbjuder skärgårdens miljöer flera ekosystem-
tjänster och försörjer också fastlandet innanför med tjänster som 
luftrening och klimatreglering och en mångfald av kulturella ekosys-
temtjänster av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
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8. Inre skärgårdslandskap sydöst om 
Oxelösund
Landskapet består av öar, kobbar och skär av varierande storlek. Grön-
strukturen består till största del av hällmarkstallskog och hällmark i de 
mer vindutsatta områdena. På de större öarna, i västra delen av 
området, finns även rester av ett odlingslandskap med öppna ängs- och 
betesmarker.  

Landskapets karaktär varierar inom området. Närmare fastlandet ligger 
öarna tätare och är större, vilket bidrar till relativt småskaliga land-
skapsrum. Längre österut är öarna mindre och avstånden större vilket 
medför förhållandevis storskaliga landskapsrum med obrutna hori-
sonter. 

Siktstråken i Gamla Oxelösund är på grund av terrängen till största del 
riktade ut mot skärgården. Byn är därför delvis visuellt avskärmad från 
SSAB’s industriområde. Den visuella kontakten med industrin är ändå 
påtaglig i områdena närmast fastlandet.

Landskapets nyckelkaraktärer
 • Örikt skärgårdslandskap med öar och skär i varierande storlek
 • Större öar domineras av hällmarkstallskog med inslag av rester från 
ett småskaligt odlingslandskap

 • Kala mindre öar längst ut
 • Måttligt kuperat med företrädesvis mjuka former
 • Ostört landskap vinterhalvåret
 • Friluftslandskap som fylls av besökare sommartid
 • Gles eller ingen bebyggelse

Utsikt över sundet från Gamla Oxelösund mot Korsholm på Furön. Furön kan nås med 
roddbåt som går att hyra i småbåtshamnen i Gamla Oxelösund. På Furön går även en 
slinga av Sörmlandsleden.
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Klipphällarna är särskilt vanliga i ytterskärgården och är förhållandevis unga ekosystem 
som uppstått under de senaste århundradenas landhöjning. Bilden visar ett hällkar som 
ofta ger upphov till en specialiserad fauna och flora. Många strandmiljöer står inför 
dramatiska förändringar till följd av klimatförändringar och höjda havsnivåer. Foto: Invente-
ring av stränder, Oxelösunds kommun, Hans Rydberg, Linnea Natur och Ekologi. 

Båtlivet är en viktig del av friluftslivet i kommunen. För den som inte har egen båt finns det turbåtar på sommaren till Beten och Stora Äspkär från turbåtspiren vid Gästhamnen Badhusvi-
ken. Foto: Janneth, Flckr CC BY 2.0

Ekologi och ekosystemtjänster
Skärgården präglas av artfattiga ekosystem på grund av tunt eller inget 
jordtäcke på sura bergarter. I gengäld finns här ett rikt fågelliv och till-
gång till många av de ekosystemtjänster havet tillhandahåller.

Sänkor och små dalgångar på de större öarna har tidigare erbjudit 
odlings- och betesmark, och tack vare skärgårdens karga förhållanden 
kan viss hävdgynnad flora fortleva trots sedan länge utebliven hävd. 
Skärgårdens vegetation domineras annars av hällmarkstallskogar som 
under lång tid tagit emot luftföreringar från stålverket. De ekosystem-
tjänster som skärgården erbjuder är starkt kopplade till skärgårdens 
stora dragningskraft som rekreationslandskap. Sommartid lockas 
mängder av besökare hit för bland annat naturupplevelser, bad, fiske 
och/eller avkoppling. Andra årstider erbjuder den oexploaterade skär-
gården ostördhet och möjlighet till upplevelser av orörd vildmark, 
tystnad och storslagenhet. 
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DEL 3

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är den mångfald av tjänster och funktioner som 
olika ekosystem och dess organismer tillhandahåller människan, som 
fåglarnas förmåga att sprida frön mellan olika platser och insekternas 
pollinering av grödor och vilda växter. De kulturella ekosystemtjäns-
terna är viktiga för vårt välbefinnande till exempel genom att tillhanda-
hålla miljöer med höga estetiska värden, värdefulla för rekreation och 
friluftsliv. 

Begreppet ekosystemtjänster utvecklades i ett nära samarbete mellan 
ekologer och ekonomer i slutet av 1980-talet för att ta fram ett bättre 
sätt att mäta värdet på de varor och tjänster som ekosystemen produ-
cerar i ett samhälle, som ett komplement till att bara mäta BNP. 
Begreppet fick ett genomslag 2005 i och med en rapport kallad Millen-
nium Ecosystem Assessment (MEA 2005) där ekosystemtjänster delas 
in i fyra kategorier (se tabell). 

Fyra olika typer av ekosystemtjänster

Producerande
Tjänsterna är centrala i ett framtidsperspektiv där konkurrensen om 
resurser kommer att öka och lokalproduktionen blir viktigare. Vissa 
målkonflikter kan förekomma eftersom samma åker- och skogsom-
råden kan användas för mat-, material och energiproduktion. Exempel 
på producerande tjänster:

 • Produktion av dricksvatten 
 • Produktion av mat
 • Produktion material och energi

Producerande Reglerande Kulturella

• Mat

• Material (djur och 
växtfiber)

• Energi (biobränslen)

• Dricksvatten

• Genetiska resurser

• Biokemikalier, medicin 
och naturmedicin

• Rening av vatten

• Flödesreglering

• Pollinering

• Klimatreglering

• Bullerdämpning

• Reglering av skadedjur

• Återföring av närings-
ämnen

• Erosionsskydd

• Rening av luft

• Koldioxidbindning

• Hälsa välmående 
och återhämtning 

• Utbildning och 
lärande  

• Grönt kulturarv

Stödjande

• Biologisk mångfald

• Vattencykeln

• Näringscykler

• Jordformation

• Fotosyntes

Tabellen ovan visar det urval av ekosystemtjänster som kartlagts i rapporten 
(fetmarkerade). 
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Reglerande
Reglerande ekosystemtjänster tas ofta för givna, trots att de är resultatet 
av komplicerade naturprocesser. Exempel på reglerande tjänster

 • Grönytornas förmåga att rena luften och vattnet
 • Trädens och växternas betydelse för att sänka temperaturen och 
reglera nederbörden

 • Våtmarkernas betydelse för att hindra översvämningar

Kulturella 
Kulturella ekosystemtjänster handlar om hur naturen påverkar männis-
kans hälsa och välbefinnande. Till exempel kan närhet till naturen 
påskynda tillfrisknande och minska stress. Tjänsten omfattar många 
olika områden där två viktiga aspekter är de estetiska och naturpedago-
giska värden som naturen ger oss. Att bevara grönområden för rekrea-
tion är också positivt för den biologiska mångfalden. 

För att skatta de kulturella tjänsternas betydelse för rekreation och fri-
luftsliv mätes en plats betydelse för människor. För flertalet kulturella 
tjänster saknas dock etablerade metoder att identifiera, mäta och vär-
dera dessa. Exempel på kulturella tjänster är:

 • Art- och variationsrika naturmiljöer kan öka vår fysiska och  
mentala hälsa

 • Artrika bostadsnära miljöer viktiga för naturpedagogik
 • Möjligheter för entreprenörskap och en ökad turism

Stödjande 
Ekosystemtjänster används ofta synonymt med begreppet biologisk 
mångfald, men biologisk mångfald är i själva verket en förutsättning 
för ekosystemtjänster. Biologisk mångfald klassas därför som en så 
kallad stödjande tjänst. Exempel på vilken nytta biologisk mångfald 
gör är:

 • Bidrar med en effektiv pollinering och skadedjursreglering
 • Stärker de kulturella upplevelsetjänsterna
 • Förser oss med naturmediciner och förbättrar vattenrening

Vilka tjänster är beroende av stora ytor?
De flesta tjänsterna, framför allt de reglerande, är beroende av den 
understödjande tjänsten biologisk mångfald och en sammanhängande 
grön infrastruktur. Biologisk mångfald är i sin tur beroende av stora 
ytor. Beroendet av stora ytor ser olika ut för olika tjänster. För några 
tjänster är beroendet absolut, för andra handlar det snarare om en eko-
nomisk fråga eller att tjänstens produktivitet ökar exponentiellt. I 
många fall finns det en lägsta tröskel vad det gäller storlek under vilken 
tjänsten blir försumbar eller irrelevant. Ju större ytorna är desto 
lättare är det att åstadkomma mångfunktionalitet, det vill säga att 
ytorna kan tillhandahålla många olika tjänster samtidigt.

Ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, dricksvatten, tysta områden, 
pollinering, reglering av skadedjur samt fröspridning är beroende av 
stora ytor. För pollinering, skadedjursreglering, fröspridning och biolo-
gisk mångfald kommer beroendet av att det behöver finnas en resiliens 
i tjänsterna och en variation av arter som kan utföra dem. Områdena 
måste därför vara tillräckligt stora för att kunna innehålla en variation 
av livsmiljöer för olika arter.

Produktion av dricksvatten är beroende av större områden eftersom 
tjänsten kräver en fungerande vattencykel, det vill säga större samman-
hängande naturområden med kontinuerlig tillrinning av vatten. Det 
måste också finnas områden som renar vattnet kring lämpliga grund- 
och ytvattentäkter, så att vattnet blir tillräckligt rent för att användas 
som dricksvatten.

Tysta områden är ofta beroende av stora ytor för att avståndet till bul-
lerkällor ska vara tillräckligt. Tysta miljöer kan dock även finnas där 
buller avskärmas av fysiska objekt såsom klippor och höjder. 

Tjänstens produktivitet ökar om ytan är större
Ekosystemtjänsterna vattenrening, flödesreglering, luftrening, klimat-
reglering, koldioxidbindning och bullerdämpning förekommer i små 
områden, men tjänstens produktivitet ökar med ytans storlek. Det-
samma gäller för de flesta av de kulturella tjänsterna, undantaget tysta 
områden som kräver större ytor för att fungera.
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Ett landskapsperspektiv på  
Ekosystemtjänster 
För att förstå försörjningen och produktionen av ekosystemtjänster är 
det viktigt att utgå från ett landskapsperspektiv eftersom många av de 
ekologiska processer som styr ekosystemtjänstförsörjningen sker på 
landskapsnivå. Landskapets utseende och sammansättning av olika 
strukturer, samt samverkan dem emellan, är alltså viktiga faktorer som 
styr vilka ekosystemtjänster som finns i ett område. Ett landskapsper-
spektiv är därför också en förutsättning för att identifiera effektiva 
åtgärder och strategier med syfte att främja ekosystemtjänster och bio-
logisk mångfald (Lunds universitet, 2016).

Varför arbeta med ekosystemtjänster?
För att planera hållbart måste hänsyn tas till ekosystemtjänster i kom-
munal planering, utveckling och förvaltning. När grönskans roll räknas 
in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de människor 
som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- och fastighets-
värden ökar. Grönskan kan användas för att stärka kommunens iden-
titet och som en mer hållbar ekonomisk drivkraft. Planering med 
ekosystemtjänster kan generera positiva synergier, till exempel 
mellan klimatanpassning och attraktiva boendemiljöer. 

Idag och ännu tydligare i framtiden kommer en god hushållning med 
ekosystemtjänster starkt bidra till en kommuns attraktivitet.

Förlusten av biologisk mångfald hotar vår välfärd
Trots att arbetet för bevarande av biologisk mångfald och naturvärden 
pågått under flera decennier fortsätter förlusten av arter och deras 
habitat, både lokalt, nationell och på en global skala (MEA 2005, 
Maxwell et. al. 2016). Denna utveckling hotar inte bara naturen i sig 
utan även våra samhällen, eftersom naturen och den biologiska mång-
falden är basen för ett stort antal processer och funktioner som upp-
rätthåller ekosystemen och levererar ekosystemtjänster till samhället. 
Ekosystemtjänster kan användas som ett pedagogiskt kommunika-
tionsverktyg för att förmedla och förklara värdet av biologisk 
mångfald. 

Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet
Ekosystemen ger oss förutsättningar att producera mat. Den största 
mängden kommer från jordbruk i form av grödor, kött och mjölk. Vi får 
också mat från sjöar och hav i form av bland annat fisk, musslor och räkor, 
och från skogen i form av vilt, fågel, svamp och bär. Även småskalig odling 
för privat konsumtion ger ett bidrag. 

Jordbruket är beroende av ekosystemtjänsterna pollinering och skadedjurs-
reglering. För pollinatörer och skadedjursreglerare är dock det storskaliga 
jordbrukslandskapet en av de största barriärerna. Dagens jordbrukslandskap 
med stora åkrar och monokulturer har svårt att erbjuda tillräckligt med 
födoresurser för pollinatörer och skadedjursreglerare. Både arealen småbio-
toper och arealen naturbetesmark har minskat i och med en allt mer stor-
skalig produktion (Centrum för miljö- och klimatforskning, 2013).

I ett framtidsperspektiv med behov av minskade transporter, färre import-
möjligheter och större konkurrens om markanvändning får matpro-
duktionen en allt viktigare roll. 

Förslusten av biologisk mångfald är ur ett globalt perspektiv dramatisk. 60 % av jordens 
ekosystem är skadade eller utnyttjas på ett ohållbart sätt (MEA 2005).  
Illustration: Anna Persson, Ekologigruppen. 
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Ekosystemtjänster i tätort
I tätorter samlas människor för att leva och göra nytta tillsammans och 
här finns inte bara människor utan också en mångfald av andra arter, 
djur och växter. Tätorter är helt beroende av att naturen runt omkring 
som förser oss med ekosystemtjänster. Naturen i tätorten är en livs-
viktig och levande infrastruktur. Lika viktig som vår tekniska infra-
struktur. Därför behöver vi värna, utveckla och ta hand om naturen i 
staden

Klimatanpassning
En annan aspekt som är viktigt i sammanhanget är pågående klimat-
förändringar. Klimatförändringarna väntas för Sveriges del bland annat 
innebära att frekvensen och intensiteten av regnoväder ökar, en ökad 
sannolikhet för värmeböljor under sommaren och att medeltempera-
turen, framför allt under vinterhalvåret, ökar. Detta kommer att med-
föra ytterligare risker och kostnader kopplade till översvämningar och 
värmeböljor, både för den enskilda individen och för samhället. 
Effekter väntas också på jord- och skogsbruk, via förändrade förutsätt-
ningar i nederbörd, växtsäsong och angrepp av skadedjur och sjuk-
domar (Hall et. al. 2015). Särskilt i större samhällen utgör den ökade 
risken för översvämningar ett problem, eftersom den stora andelen 
hårdgjord yta gör tätorter känsliga för stora regnmängder. Städer som 
ligger nedströms vattendrag riskerar dessutom att drabbas av översväm-
ningar orsakade både av regn och av kraftig vårflod, eftersom en stor 
andel av de våtmarker som bidrar med naturlig flödesreglering i avrin-
ningsområdena dikats ut under de senaste århundradena (Naturvårds-
verket 2009). I ljuset av dessa utmaningar blir det än viktigare att klokt 
förvalta och säkra ekosystemtjänster för framtida behov.

Illustration som visar 
ekosystetmtjänster i staden 
(www.naturvardsverket.se)

Ekosystemtjänster och nationella mål.
Regeringen har sammanställt 10 etappmål för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, som en del i att uppnå de svenska miljömålen. 
Etappmålet säger att: 

”Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster 
skavara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och 
skäligt”. Som en del av generationsmålet står:

”Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där 
så är relevant och skäligt”.

Etappmålet inom strategi för levande städer säger att:

”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”. 

Läs mer på naturvardsverket.se
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Ekosystemtjänster i planprocessen
För att nå de nationella miljömål som kopplar till ekosystemtjänst- 
begreppet krävs att ekosystemtjänster integreras i hela planerings-
kedjan, från regional planering till detaljplanering och förvaltning. 
Ekosystemtjänstperspektivet behöver vara integrerat i samtal, processer, 
mallar och rutiner kopplade till detaljplaneringen, såväl som i utred-
ningar som genomförs inom ramen för planarbetet. 

Ekosystemtjänster i översiktsplanering
Översiktsplaneringen inbegriper strategier och planer på en översiktlig 
nivå i en kommun. Ur ett strategiskt perspektiv handlar det här om att 
veta var olika ekosystemtjänster finns för att kunna identifiera kapa-
citet, behov och brister, som sedan ligger till grund för en hållbar pla-
nering på en övergripande nivå. Även om översiktsplanen inte är 
juridiskt bindande har det ett stort värde att en genomtänkt och strate-
gisk planering av mark- och vattenresurser, och ekosystemtjänster görs. 

Ekosystemtjänster i detaljplaner
Eftersom olika ekosystemtjänster ofta behöver bevaras, stärkas eller till-
skapas på samma yta är det viktigt att olika perspektiv beaktas och att 
olika kompetenser är inkluderade i framtagandet av detaljplaner. Beva-
randet av ekosystemtjänster innebär att planen behöver anpassas till 
befintlig blå- och grönstruktur, och för att stärka och tillskapa ekosys-
temtjänster krävs att ytor avsätts tidigt i arbetet med en detaljplan. 

Ekosystemtjänstperspektivet behöver också vara en del av miljöbedöm-
ningsprocessen. Genom att ta med perspektivet i ett tidiga skede så 
ökar möjligheten att anpassa planen så att ekosystemtjänster gynnas. 

Regional 
planering

ÖP Detaljplan Bygglov Byggprocessen Förvaltning Rivning

Ett exempel på verktyg och stöd i bedömningen av en plats betydelse 
och kapacitet av ekosystemtjänster är olika checklistor för inventering 
av tjänster, bland annat har Boverket tagit fram en sådan som finns att 
ladda ned (se boverket.se). 

För att skapa en integrerad process behöver underlag upphandlas i god 
tid för att avväganden och miljöstyrning ska kunna göras innan en 
plan är alltför låst. Ett stort fokus behöver också läggas på processen 
och en tidig och kontinuerlig dialog hållas mellan den som tar fram 
planen och den som håller i miljöbedömningen.

Byggskede och förvaltning
Även byggskedet är avgörande för att säkra ekosystemtjänster. Med 
planbeskrivning och plankarta som underlag kan kommunen och 
exploatören teckna genomförandeavtal för att styra genomförandet av 
planen och på så sätt säkerställa försörjningen av ekosystemtjänster. 
Avtalen är användbara under byggfasen, men det är viktigt att reglera 
så mycket som möjligt i detaljplanen. Exploateringsavtal tillämpas på 
mark som ska exploateras och som inte ägs av kommunen. Exploate-
ringsavtal är inte lika styrande som marköverlåtelseavtal men det går 
att reglera frågor om bebyggelsens utformning, gestaltningsprogram 
och kompensation. Det är därför i detta skede möjligt att ställa krav 
och använda sig av verktyg med syfte att säkerställa planens ekosystem-
tjänstförsörjning, exempelvis grönytefaktor eller ekologisk kompensa-
tion. 

Utgångspunkten för att arbeta med ekosystemtjänster i genomförande-
avtal och gestaltnings-, kvalitets- och hållbarhetsprogram är inte främst 
att styra med rättsliga medel utan att ge förutsättningar för en struktu-
rerad process och ett strukturerat samarbete kring ekosystemtjänster. 
För att lyckas med detta krävs en bra dialog med exploatörer om eko-
systemtjänsternas värde, även ekonomiska aspekter. Om ekosystem-
tjänstperspektivet ska kunna lyftas i marköverlåtelseavtal är det viktigt 
att det inte ses som ett problem eller ytterligare en fördröjande aspekt 
utan istället att alla har att vinna på en helhetssyn kring ekosystem-
tjänster. 

På boverket.se kan du läsa mer om hur ekosystemtjänster kan 
implementeras i planprocessen.  

38



Oxelösund EST 
Juni 2019    

Grönytefaktor
Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsverktyg som används för att säkerställa 
att en viss mängd grönska och ekosystemtjänster bevaras eller tillskapas på 
kvartersmark i samband med detaljplaneläggning. Verktyget består av en 
modell som beräknar mängden grönska inom ett kvarter i relation till 
kvarterets storlek.

Grönytefaktor och ekologisk kompensation
Erfarenheter från flera kommuner visar att användandet av grönyte-
faktor kan ge kvartersgårdar och gröna tak med högre biologisk mång-
fald, bättre dagvattenhantering samt högre sociala och estetiska värden 
(Jallow & Kruuse, 2002; Ekström, 2013). Uppföljning av resultaten är 
dock viktiga, eftersom det också finns exempel på att värden försvunnit 
med tid.

Principer för ekologisk kompensation
Idag finns inget generellt lagkrav att kompensera för förluster av naturvärden vid 
exploatering. Ett antal kommuner runt om i Sverige arbetar ändå aktivt med frivilliga 
kompensationsåtgärder där exploatörer och kommun kommer överens om lämpliga 
åtgärder. För att krav på exploatörer ska vara likartade runt om i landet och att kompen-
sation ska leda till att stoppa förluster av naturvärden har Ekologigruppen tagit fram 
förslag till principer för ekologisk kompensation. Dessa baseras på den standard som 
tagits fram av BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme, BBOP 2013).

Använd balanseringsprincipen - Tillämpa balanseringsprincipen (skadelindringshie-
rarkin) för alla relevanta ekosystemtjänster vid exploatering i tätbebyggt område. Detta 
innebär att kompensation tillämpas först efter att man vidtagit lämpliga åtgärder för att 
undvika, minimera, så långt det är praktiskt möjligt, och återställa skador på utpekade 
ekosystemtjänster.

Allt kan inte kompenseras - Vissa värden tar så lång tid att utveckla eller kräver 
speciella förhållanden för att utvecklas. Vissa värden kan också vara väldigt ovanliga. 
Dessa bör därför bevaras och inte ersättas.

Beakta värden i landskapsskala – För att ersätta ett naturvärde med en annan typ av 
naturvärde (ex. äng mot våtmark) bör en behovsanalys genomföras på översiktlig/
strategisk nivå. Genom att anlägga den typ av naturvärde som det finns störst behov av 
kan kompensationsåtgärder leda till en positiv effekt på landskapsskala.

Värden ska bestå över tid - Kompensationsåtgärdernas utformning och genomför-
ande ska omfatta skötsel, uppföljning, och utvärdering. Kompensationens varaktighet 
bör minst motsvara varaktigheten på det intrång den kompenserar för. För detta krävs att 
åtgärderna garanteras finnas kvar på en viss plats och att en skötsel som utvecklar/
bevarar värdena genomförs över tid.

Nettoförluster ska inte uppstå - En detaljerad analys av situationen före och efter en 
exploatering ska genomföras. Om det finns färre värden efter exploatering (skada) 
måste åtgärder utföras för att motverka att en nettoförlust uppstår.

Säkerhetsfaktorer - Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver justeras 
efter hur lång tid det tar innan värden återskapas och hur stor risken är att åtgärderna 
misslyckas. Detta genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder genomförs för att 
en nettoförlust inte ska uppstå.

Ett annat begrepp som kommit att bli allt vanligare i exploateringssam-
manhang är ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation är en 
gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen. Det 
innefattar skada på arter, naturtyper, ekosystemtjänster och upplevelse-
värden. Gottgörelsen ska ske genom att den som orsakar skadan ska 
tillföra nya värden eller säkerställa befintliga som annars skulle riskera 
att gå förlorade (SOU 2017:34). 

Idag finns inget generellt lagkrav att kompensera för förluster av natur-
värden vid exploatering. Lagstadgad kompensation kan dock till 
exempel komma ifråga när skada riskerar uppstå i skyddade områden 
(MB 7 kapitel) eller vid tillståndsprövningar (MB 16 kap). Se vägled-
ningen rörande ekologisk kompensation (Naturvårdsverket 2016) för 
en mer komplett beskrivning av när det kan bli aktuellt med lagkrav på 
kompenstion. Många kommuner arbetar med frivillig kompensation 
vid exploatering. Kommunerna har ofta tagit fram en särskild strategi 
för hur frågan ska hanteras i planering. Strategierna bör till exempel 
innehålla resonemang om vilka principer som ska tillämpas för att 
genomföra kompensationsåtgärder. Se faktaruta för ekologigruppens 
principer.
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Erfarenheter av ekosystemtjänster i planering

Gävle kommun 
Gävle kommun har gett stort utrymme åt ekosystembegreppet i både 
sin översiktsplan och sitt miljöstrategiska program samt gjort en omfat-
tande ekosystemtjänstkartläggning, vilket bl.a. framgår av citat från 
översiktsplanen och miljöstrategiskt program: 

”I exploateringsprojekt ska kommunen alltid sträva mot att integrera grön-
ytor och skapa fler ekosystemtjänster.” 

 - Översiktsplan Gävle kommun 2030 

”En välmående natur ger oss tillgång till viktiga ekosystemtjänster, som 
insekter som pollinerar fruktträd och träd som renar luften.”

 - Miljöstrategiskt program, 2018

I rapporten Ekosystemtjänster i Gävle kommun (Ekologigruppen, 
2018) karteras och värderas relevanta tjänster i hela kommunen. Rap-
porten täcker också in ett kapitel om hur ekosystemtjänstperspektivet 
kan implementeras specifikt i Gävle kommuns beslutsprocesser. Som 
underlag hölls en workshop med representanter från flera förvaltningar 
och från kommunledningskontoret. Under workshopen kartlades hur 
kommunen arbetar med ekosystemtjänster, vilka utmaningar och 
hinder som finns i nuläget och hur de kan överbryggas. 

Slutsatserna i kombination med konsultens erfarenheter och Natur-
vårdsverkets rapport Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i 
kommunal verksamhet (2017) sammanfattas i rapporten. 

“Det som idag hindrar en effektiv implementering av 
ekosystemtjänstperspektivet är främst kunskapsbrist kring de mervärden 
som ekosystemtjänster skapar, fokus på kortsiktig planering, avsaknad av 
tydliga rutiner kring hantering av ekosystemtjänster och överlämning 
mellan planeringsnivåer. Det saknas även tydliga mål för 
ekosystemtjänster.”

 – Ekosystemtjänster i Gävle kommun (2018)

Åtgärderna för att överbrygga dess hinder delades in en fem 
olika områden:
 • Kunskapshöjning
 • Långsiktig planering
 • Samarbete över planeringsnivåer och rutiner
 • Resurser, kommunikation och samarbete
 • Tydliga mål och riktlinjer

Landskrona kommun
Under 2018 arbetade Ekologigruppen tillsammans med Landskrona 
kommun för att ta fram riktlinjer för hur ekosystemtjänster skulle 
implementeras i detaljplaneringen. Uppdraget gick ut på att identifiera 
viktiga verktyg och processer där kommunen på ett kostnadseffektivt 
sätt kan arbeta konkret med ekosystemtjänster. Riktlinjerna som togs 
fram i rapporten var i form av en bruttolista som kunde ligga till grund 
för kommunens fortsatta arbete med att ta fram en strategi för hante-
ringen av ekosystemtjänster i detaljplaneringen. Riktlinjer togs fram i 
tematiska delar som omfattade planprocessen, plandokumentet, 
genomförande, drift och skötsel, kommunövergripande frågor och 
kommunikation.

Workshop i Gävle med syfte att implementera ekosystemtjänster i det kommunala 
planarbetetet.
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Exempel på riktlinjer som togs fram är:
 • Lyft ekosystemtjänstperspektivet i politiska beslut genom att inklu-
dera beskrivningar av hur ekosystemtjänster påverkas av exploatering 
i tjänsteskrivelser om planbesked och i detaljplaner.

 • Inkludera ekosystemtjänster i mallar för planhandlingar, inklusive 
planbeskrivning.

 • Inkludera ekosystemtjänstperspektivet i marköverlåtelse- och 
exploate ringsavtal. Ta fram en mall för hur åtgärder för ekosystem-
tjänster kan regleras i genomförandeavtal.

 • Se till att skötselentreprenörer har kunskap om skötsel ur ett 
ekosystem tjänstperspektiv. Inkludera krav på skötsel med avseende 
på ekosystem tjänster vid upphandling av skötselentreprenörer.

 • Skapa en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan olika beslutsnivåer 
i arbetet med ekosystemtjänster. Ta fram rutiner för samarbete, 
överlämning och återkoppling mellan planeringsnivåer och  
avdelningar.

 • Börja arbeta med att synliggöra ekosystemtjänster i befintliga och 
kommande projekt.

Omvärldsanalys av ekosystemtjänster i kommunalplanering
Omvärldsanalys ekosystemtjänster – ekosystemtjänster i kommunal 
planering (2018) är en rapport som togs fram av Ekologigruppen på 
uppdrag av Linköpings kommun för att undersöka hur kommuner i 
praktiken integrerar ekosystemtjänster i olika delar av planprocessen. 
Kommunerna som ingick i studien valdes ut eftersom de bedömts ha 
ett systematiskt arbete som ett sätt att säkerställa att värdet av ekosys-
temtjänster vägs in i kommunens beslutsprocesser. Totalt intervjuades 
tolv tjänstepersoner från sex olika kommuner kring sina erfarenheter av 
att arbeta med ekosystemtjänster. Rapporten avslutas med de intervju-
ades reflektioner kring en lyckad implementering av ekosystemtjänster. 

Reflektioner för en lyckad implementering av ekosystemtjänster:
 • Kommunikation och tydliga strategier för kunskapsöverföring är 
centralt för att lyckas inkludera ett ekosystemtjänstperspektiv.

 • Det handlar om att underlätta och ta vara på resurser, inte lägga till 
en extra arbetsbörda på redan pressade tjänstepersoner.

 • Arbeta med goda, konkreta exempel.
 • Förutsätt inte att alla förstår eller vill förstå vad ekosystemtjänster är. 
Respektera att många är misstänksamma när det kommer något nytt. 
Det tar tid att förankra begrepp och nya processer.

 • Det är viktigt att vara tydlig kring vad ekologisk kompensation kan 
bidra med. Identifiera vilka värden som är viktiga att bevara och vad 
som är möjligt att på ett rimligt sätt kompensera för vid förlust.

 • Man måste bestämma var och hur man ska satsa. Kulturella ekosys-
temtjänster och de hälsofördelar som vistelse i grönska medför är en 
väg in för att kommunicera värdet av natur. De är ofta lätta att förstå 
intuitivt och ett sätt att få politiken intresserade när rekreation och 
hälsa får vara i centrum.

 • Börja med de som vill och låt deras engagemang sprida sig.

Rapporterna: Omvärldsanalys ekosystemtjänster och Riktlinjer för ekosystemtjänster i 
detaljplanering i Landskrona kommun.
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Dessa miljöer med höga naturvärden löper som två parallella band, ett 
norr om själva staden (Stjärnholm, Inskogen och skogen norr om 
SSAB) och ett söder om (Jogersö, Femöre och skärgårdslandskapet). 
Kopplingarna mellan dessa två bedöms som relativt svag och utgörs 
främst av kopplingar längs kusterna och genom befintliga bebyggelse-
områden.

I denna analys har, förutom de ovan nämnda områdena, ett antal 
områden med höga naturvärden pekats ut. Fokus för kommunens 
arbete med biologisk mångfald bör riktas in på att spara/bevara dessa 
områden och stärka livsmiljöernas kvalitet och möjlighet till spridning 
genom aktiv naturvårdsskötsel.

Femöre naturreservat. Fågelskär naturreservat.

Ekosystemtjänster i Oxelösund

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är en så kallad understödjande ekosystemtjänst och 
en förutsättning för flera andra ekosystemtjänster. Biologisk mångfald 
är exempelvis en förutsättning för effektiv pollinering och skadedjurs-
reglering, den stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, förser oss med 
naturmediciner och förbättrar vattenrening. Biologisk mångfald 
påverkar alltså hur effektiva, eller produktiva, ekosystemen är (Hooper 
et al., 2005; Isbell et al., 2011). 

Biologisk mångfald är knuten till ekosystemens resiliens (Elmqvist 
2003), det vill säga förmågan att återhämta sig efter förändringar och 
störningar som är såväl naturliga som skapade av människan. Därmed 
är biologisk mångfald även en förutsättning för ekosystemens långsik-
tiga förmåga att producera ekosystemtjänster.

Nuläge
Oxelösunds natur präglas av sin skiftande karaktär med allt från gamla 
barrskogar och hällmarksskogar till öppna fält, åkermarker, skärgårds-
landskap med öppet hav och partier med gamla ekmarker i anslutning 
till gårdsbebyggelse.  

De ur naturvårdssynpunkt viktigaste områdena i kommunen bedöms 
vara barrskogarna på Jogersö, Femöre naturreservat, Stjärnholmsom-
rådet, Basstorpsviken och skogen öster där om, Ramdalen, torrbacks-
området vid Öster‐Aspa samt kuststräckan vid Jogersösundet. Även 
Brannäs våtmark har stora värden ur främst ornitologisk synpunkt 
(Oxelösunds kommun 2011). I kommunen finns två naturreservat 
(Femöre och Fågelskär) och fyra Natura 2000 områden (i skärgårds-
miljö).
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Funktionella ytor

Biologisk mångfald
• Alla värden för biologisk mångfald är viktiga. Vi har därför valt att lyfta samtliga 

områden med värden för biologisk mångfald som funktionella ytor och som 
komplement valt att visa på strukturer som har betydelse för hur sammanbunden 
grönstrukturen är i området. 

Jordbrukslandskapen i de norra delarna av kommunen är ett funktionellt område för den 
gröna infrastrukturen i kommunen. 

Behov och brist
Behovet av biologisk mångfald är svårt att bedöma i sammanhanget 
eftersom biologisk mångfald utgör en stödjande ekosystemtjänst och är 
viktig för funktionen och försörjningen av andra ekosystetjänster i 
området. Det finns därför ett genrellt behov av biologisk mångfald och 
funktionella ekosystem. Vi har därför i denna del valt att peka ut vär-
dekärnor för biologisk mångfald och de områden som utgör tydliga 
barriärer och därför är ett hinder för olika arters möjlighet att röra sig i 
landskapet. I kommunen finns flera större områden med höga värden 
för biologisk mångfald och sammanhängande grönstruktur. 

Värdekärnor för biologisk mångfald är bl.a. den tätortsnära skärgården, 
den inre skärgården och skogsområdena väster om Inskogen. För en 
funktionell grönstruktur är det fördelaktigt om värdekärnor är sam-

manbundna med det som kallas spridningssamband, stråk med grönst-
ruktur i vilka olika organismer gärna röra sig. Större sammanhängande 
spridningssamband finns främst norr om Oxelösunds tätort i jord-
bruks- och skogslandskapet söder om Aspafjärden. Även väster om den 
sammanhållna tätorten är spridningsförhållandena goda i flera rikt-
ningar. I området finns också flera barriärer som på något sätt bedöms 
inskränka på spridningsmöjligheterna i kommunen. Dessa är SSAB 
industriområde, Oxelösunds hamn, väg 53 och till viss del villabebyg-
gelse i de västra delarna av kommunen.

Tänk på vid planering!
• Värdera grönområdens funktion för en sammanhållen gröninfrastruktur, som ett led 

i att identifiera de viktigaste grönområdena. 

• Undvik att skapa nya barriärer genom att bygga i viktiga strukturer för den gröna 
infrastrukturen.

• Överbygg barriärer genom att bevara och tillskapa strukturer som stärker den 
gröna infrastrukturen.   

• Bevara större sammanhängande värdekärnor
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Biologisk mångfald, luft- och klimat

Det är i nuläget svårt att förutse hur olika arter reagerar på klimatföränd-
ringar och eventuella trädsjukdomar. En variation av olika barr- och lövträds-
arter medför att det fortfarande finns vegetation som kan rena luften om 
vissa arter slås ut. I viss mån kan även klimatreglering kopplas till biologisk 
mångfald eftersom större sammanhängande skogar ger mer klimatregle-
rande effekt, samtidigt som de har bättre förutsättningar att hysa biologisk 
mångfald än fragmenterade områden. 

Barrträd eller lövträd för 
luftrening?

En studie har visat att det är cirka 70 procent mindre föroreningar längs en 
gata med träd (Bernatzky 1983).  Barrträd är effektiva eftersom de är gröna 
året om och har en större sammanlagt bladyta. De spelar en viktig roll 
vintertid när partikelhalterna från dubbdäck med mera kan bli höga. Lövträd 
är mest effektiva sommartid eftersom de då har en stor lövyta som kan 
fånga upp partiklar, de är också effektivare på att absorbera förorenande 
gaser än barrträd (Stolt 1982). 

Klimatreglering, luftrening och buller-
dämpning

Bullerdämpning
Naturens bullerdämpande förmåga beror främst på hur kuperad 
naturen är och hur mycket ”mjuk” mark naturen rymmer eftersom 
mjuk mark dämpar lågfrekventa ljud. Forskning kring vegetation och 
bullerdämpning visar att ett 25 m brett trädbälte kan dämpa ljudnivån 
med 7 dBA, 45 m bred naturlig gräsmark kan dämpa upp till 9 dBA. 
Vegetation intill bullerkällor kan därmed ha en betydande bullerdäm-
pande effekt (The HOSANNA projekt, 2013).

Rening av luft
Vegetation, särskilt träd, bidrar till rening av luft och har därför stor 
betydelse för stadens luftkvalitet. Damm och andra partiklar fastnar på 
trädens blad, grenar och stammar. Dessa partiklar spolas sedan bort av 
regn. Vegetation har också förmågan att absorbera till exempel ozon, 
koldioxid och kväveoxider. Trädens struktur i stadsmiljön gör dessutom 
att stadsluften stiger uppåt och tar med sig skadliga ämnen. Vidare 
bidrar luftomväxling, till exempel parkbris och sjöbris mellan stad och 
land, till att förorenad stadsluft byts ut mot ren luft. 

Klimatreglering
Vegetation bidrar sommartid till att sänka temperaturen i staden. Tem-
peraturskillnad mellan stad och landsbygd, särskilt nattetid, skapar en 
parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och naturområden 
kommer in i staden under varma dagar. Även enskilda träd i staden har 
lokalt denna effekt genom att ge skugga och skydda mot UV-strålning, 
genom att transpirera vatten som ökar luftfuktigheten och genom att 
deras struktur skapa luftströmmar. Park- och naturområden utgör 
också värdefulla ”tillflyktsorter” under varma dagar. Vattenytor och 
våtmarker sänker temperaturen genom evapotranspiration. 

Nuläge
Förekomsten av större sammanhängande strukturer för luftrening, kli-
matreglering och bullerdämpning finns främst i skogsområdena just 
utanför tätorten. Både i de västra och norra delarna av kommunen 
samt på Jogersö, Femöre och i den inre skärgården är kapaciteten hög.

I tätorten är fördelningen av ovannämnda strukturer varierande. I villa-
områden söder om väg 53 är tillgången förhållandevis god på grund av 
de många grönstråk som löper genom stadsdelarna. I sommarstugeom-
rådena, som finns spridda runt om i kommunen, är kapaciteten för 
dessa ekosystemtjänster än bättre eftersom dessa områden ofta är 
belägna i skogstäta miljöer. Det ska också tilläggas att kommunens läge 
och närhet till Östersjön medför att sjöbrisen i området är stark och 
den kanske viktigaste klimatreglerande faktorn i området. 
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Funktionella ytor för luftrening, klimatreglering och  
bullerdämpning

Luftrening
• Områden med hög kapacitet för luftrening inom 100 m från luftföroreningskällor 

såsom större förorenande verksamheter eller större vägar

Bullerdämpning
• Områden med hög bullerdämpning inom 100 m från bullerkällor, t.ex. större vägar, 

järnvägar eller större industri, placerad mellan bullerkällan och område där 
människor bor. 

Väg som omges av gröna, bullerdämpande strukturer. Ett 25 meter brett trädbälte intill 
vägarna kan dämpa bullernivån 7 dBA (The HOSANNA project 2013)

Behov och brist
Behovet av klimatreglerande strukturer är störst i de områden där 
lokala värmeöar riskerar att bildas på grund av stor andel hårdgjord 
yta. Det är samtidigt svårt att peka ut sådana faktiska bristområden 
eftersom Oxelösunds tätort ligger just intill Östersjön och är således väl 
försedd med klimatreglering eftersom sjöbrisen från havet reglerar tem-
peraturen i tätorten. Av denna anledning har vi valt att inte identifiera 
”funktionella ytor” för klimatreglering.

Vad gäller luftrening och bullerdämpning är behovet störst i anslutning 
till större vägar och industri. I de östra delarna av Oxelösund centrum 
är behovet av bullerdämpande och luftrenande strukturer stort 
eftersom stadselen gränsar till industri- och hamnområde. Också längs 
med väg 53 är behovet av luftrening och bullerdämpning särskilt stort. 
De många skogsområden längs med vägen skapar goda förutsättningar 
för dessa ekosystemtjänster i nästintill samtliga områden. Dock finns 
ett tydligt bristområden längs med väg 53 närmast Stjärnholms slott 
eftersom det här till stor del saknas bullerdämpande vegetation. 

Tänk på vid planering!
• Avsätt ytor för bullerdämpning och luftrening vid planering av ny bebyggelse i 

anslutning till industri och större vägar.

• Tillskapa bullerdämpande och luftrenande strukturer i tydliga bristområde, på 
platser där mycket människor vistas.
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Pollinering & Skadedjursreglering

En studie baserat på svensk fältdata visade att skadorna av bladlöss på 
vårsådd stråsäd minskade med mellan 45 och 70 procent i områden där 
naturliga fiender fanns (Jonsson et. al. 2014). 

En annan studie visade att för vissa sorter av raps ökade skörden med 
11–18 procent med hjälp av insektspollinering jämfört med endast vindpol-
linering. Dessutom kan marknadsvärdet öka då oljehalten blir högre vid 
insektspollinering än vindpollinering (Bomarco et al. 2012, Lindström et. al. 
2016).

Biologisk mångfald en förutsättning för matproduktion

En hållbar matproduktion är beroende av fungerande pollinering och 
skadedjursreglering. Resilient pollinering och skadedjursreglering är i sin tur 
beroende av biologisk mångfald, eftersom biologisk mångfald förser 
ekosystemen med en variation av många olika pollinatörer och skadedjurs-
reglerare.

Nuläge
Matproducerande strukturer, i form av betesmark och odlingsmark 
finns i huvudsak utanför den täta bebyggelsen i de norra och västra 
delarna av kommunen. Även i den tätortsnära skärgården på Jogersö 
och Femöre finns inslag av mindre jordbrukslandskap med betes-
marker. I kommunen finns också två koloniområden, ett mellan väg 53 
och järnvägen söder om Frösäng och ett på Jogersö.

Vad gäller pollinering är liksom för matproduktionen betesmarker vik-
tiga. Andra strukturer med betydelse öppna, trädbärande marker samt 
bebyggelse med trädgårdstomter och hög andel grönska som  finns för-
hållandevis jämnt fördelade i kommunen.

Matproduktion och pollinering

Matproduktion/urban odling
Ekosystemtjänsten matproduktion, både storskalig och småskalig 
odling, är avgörande för samhällets framtida förmåga att leverera mat 
till befolkningen. I ett framtidsperspektiv, med färre transporter och 
större konkurrens om våra tillgångar blir ekosystemtjänsten allt vikti-
gare. Småskalig odling bidrar också till ett flertal kulturella ekosystem-
tjänster där privat odling och gemensamhetsodlingar både skapar hälsa, 
sociala relationer och förser bebyggelsen med estetiska värden. Småska-
liga tätortsnära lantbrukare kan bidra till turism och undervisning 
genom till exempel gårdsbutiker eller genom att fungera som visnings-
gårdar. Småskalig matförsörjning bidrar i många fall också till regle-
rande tjänster såsom pollinering och reglering av skadedjur genom att 
stärka den biologiska mångfalden samtidigt som användning av 
bekämpningsmedel begränsas. 

Pollinering
Många av våra grödor är beroende av pollinering för att grödan ska bli 
befruktad och producera den del av växten som vi äter. Vid pollinering 
förs pollen från en växtindivid till en annan, ofta med hjälp av insekter 
eller andra organismgrupper. Pollinering säkrar inte bara att det blir 
skörd - en väl fungerande pollinering medför även att frukten får bättre 
kvalitet och blir större och mer regelbunden till formen. I Sverige är 
det främst insekter som fungerar som pollinerare. Bland insekterna är 
det främst bin och humlor som står för pollineringen, men även blom-
flugor, fjärilar och en rad andra insektsgrupper är viktiga pollinatörer. 

Betesmarker, brynzoner och gårdsmiljöerna runt Bastorpsviken är en av kommunens 
viktigaste miljöer för pollinerande insekter. 
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Behov och brist 
För matproduktion har varken funktionella ytor eller bristområden 
pekats ut. Detta eftersom matproduktionen till största del säkerställs på 
en annan skala än den projektet omfattar. Därmed inte sagt att ytor 
med matproducerande funktion inte är viktiga.

Förutsättningar för pollinering är viktigast i områden där grödor och 
matproducerande strukturer, som är beroende av pollinering växer. Av 
denna anledning utgörs funktionella områden för pollinering av 
områden med god förutsättning för pollinering i anslutning till mat-
producerande landskapselement såsom åkrar och kolonilotter. 

Även för pollinering är det svårt att peka ut bristområden eftersom pol-
linatörers livsmiljöer är väsentligt mindre än de strukturer vi kartlägger 
i denna rapport, det finns helt enkelt en skalproblematik. Generellt 
kan dock sägas att områden med stor andel hårdgjord yta och avsaknad 
av gröna element och en sammanhållen grönstruktur har sämre förut-
sättningar.

Funktionella ytor för pollinering

Områden med goda förutsättningar för pollinering inom 100 meter från 
jordbruksmark (ej bete).

Betesmarker på Femöre med betande rödkullor som är en så kallad lantras med goda 
betesegenskaper på naturbetesmarker. 

Tänk på vid planering!
• Stärk strukturer för pollinering i anslutning till jordbruksmark. I Oxelösund gäller 

detta främst det band av jordbruksmark som löper genom kommunens norra delar 
i öst-västlig riktning. 
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Vattentjänster

Vattenrening
Naturen bidrar med ekosystemtjänsten vattenrening genom vegetation 
och organismers upptag av näringsämnen och nedbrytning av förore-
ningar. På så sätt kan övergödning och förorening av våra vattenmiljöer 
flörhindras. Vattenrening sker på de flesta naturmarker, men vissa 
marker, t.ex. våtmarker och naturområden på genomsläppligt material, 
har större betydelse för tjänsten. Rening av utsläpp kan även ske i våra 
sjöar och vattendrag. Det är dock av stor vikt att utsläpp renas innan 
de når vattenmiljöer eftersom deras buffertförmåga redan är ianspråk-
tagen av den naturliga bakgrundsbelastningen och av tidigare och 
pågående utsläpp. 

Flödesreglering
Naturområden är också viktiga för att reglera vattenflöden. Tjänsten 
medför att risken för översvämning minskar, färre erosionsskador och 
att vattenreningen blir mer effektiv. Alla grönområden bidrar i viss 
mån till flödesreglering på grund av interception, det vill säga när väx-
terna fångar upp nederbörd som sedan avdunstar och därför inte når 
marken. Särskilt viktiga strukturer är lågpunkter i landskapet samt vat-
tenstrukturer såsom sjöar, vattendrag och våtmarker.

Nuläge
Strukturer som bidrar med flödesreglering och vattenrening är till 
synes jämnt fördelade i kommunen, men varierar vad gäller kvalitet 
och funktion. Viktiga områden med hög kapacitet för vattenrening 
eller flödesreglering, är naturområdet i nordöstra delen av kommun 
och Brannäs våtmark. Våtmarken består av en serie vassområden och 
småsjöar som följer ett vattendrag ut till kusten och renar på så sätt 
vattnet på dess väg till Östersjön. Andra viktiga strukturer är de vassbe-
klädda våtmarkerna längst in i Basstorpsviken och Stjärnholmviken.

I mer tätortsnära områden finns också flera strukturer med hög kapa-
citet för vattenrening och flödesreglering, dessa syns som mörkblå 
områden i kartläggningen och finns lite här och var i kommunen. 
Söder om Inskogen och väster om Peterslund finns ett större område 
som utgör en lågpunkt med hög kapacitet för vattenrening och flödes-
reglering. På Femöre syns ett område med liknande kvaliteter. 

Argument för vattentjänster

Åtgärder för förbättrad vattenhantering m.h.a. ekosystemtjänster kan medföra stora ekonomiska vinster. En 
studie uppskattar den ekonomiska nyttan av att anlägga tvåstegsdiken till mellan 6,5-12,1 miljoner kronor för 
en 50-årsperiod. Här räknas nyttan genom erosionsskydd, översvämningsskydd och minskat näringsläckage 
in i beräkningarna, även om fler värden tillkommer för bland annat biologisk mångfald och rekreation. 
Samtidigt uppskattas anläggningskostnaderna till mellan 6,3 och 10,6 miljoner kronor, vilket innebär att 
investeringen betalar sig inom cirka 50 år. Kostnader för restaureringen är dessutom lägre än för nyanlägg-
ning och därför ökar lönsamheten över tid (Lilliesköld et. al. 2014).

Läs mer i Argument för ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 2017.

Biologisk mångfald bidrar till 
rent vatten

Ett ekosystem med en stor variation av arter 
bidrar till att rena vatten eftersom olika arter 
har olika förutsättningar för att ta upp närings-
ämnen och bryta ner föroreningar.  Biologisk 
mångfald ökar därför naturens renande kapaci-
tet. En stor del av reningen sker av de arter 
som inte är synliga för ögat, av de mikroorga-
nismer som finns i mark, sjöar och vattendrag. 
Mikroorganismerna är länkade till övrig 
biologisk mångfald.

Funktionella kantzoner

Området närmast vattendraget påverkar 
vattedragets biologiska status. Funktionella 
kantzoner är områden längs med vattendrag 
med grönstruktur, minst 30 m breda och gärna 
träd- eller buskbeklädd. Kantzonen renar 
vattnet under transporten mellan till vatten-
drag, påverkar erosion, pH, och kan fungera 
som livsmiljö och energikälla för olika organis-
mer. (Länsstyrelsen Jönköping, 2010)
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Branäs våtmark är viktig för ekosystemtjänsten vattenrening.

Funktionella ytor

Vattenrening
• Områden med hög kapacitet för vattenrening i direkt anslutning till förorenade 

områden (riskklass 1 och 2), större infrastruktur samt vattendrag eller sjöar med 
ekologisk status = måttlig eller sämre

Flödesreglering
• Områden med hög kapacitet för flödesreglering i direkt anslutning till bebyggelse, 

större infrastruktur eller åkermark som drabbas av översvämningar efter 100 
års-regn

Behov och brist
Funktionella områden kopplat till vattenrening är i analysen områden 
med kapacitet för vattenrening som är belägna nära förorenade 
områden, längs med vattendrag eller sjöar med där den ekologiska sta-
tusen bedöms som måttlig eller sämre, större vägar eller andra förore-
ningskällor. 

En viktig typ av struktur för vattenreningen i kommunen är våtmarker. 
Vid Stjärnholm passerar vatten från närliggande åkrar genom ett större 
våtmarksområde som renar vattnet innan det når Östersjön. Andra vik-
tiga områden är våtmarkerna i anslutning till Basstorpsviken och Aspa, 
men också Oxelösunds våtmark. Väster om villabebyggelse i Sunda 
finns en större sammanhängande vegetationsklädd lågpunkt som även 
utgör ett viktigt vattenrenande område i anslutning till bebyggelse.

Funktionella områden för flödesreglering finns i anslutning till åker-
mark, infrastruktur eller bebyggelse som riskerar att översvämmas efter 
ett 100-årsregn. I sådana områden, och i direkt anslutning till dessa, 
finns ett behov av flödesreglerande strukturer då en översvämning här 
riskerar medföra större samhällsekonomiska kostnader. En viktig 
struktur för kommunens flödesreglering är systemet av bäckar och 
diken söder om Aspa eftersom den närliggande åkermarken riskerar att 
drabbas av översvämningar. Av samma anledning är bäcken i anslut-
ning till våtmarken norr om Stjärnholm utpekad som viktig i samman-
hanget. I bebyggda miljöer är dels Oxelöviken och dels lågpunkten 
väster om Sundavägen viktiga som flödesreglerande strukturer eftersom 
de ligger i anslutning till bebyggda miljöer som riskerar att drabbas av i 
översvämningar i samband med ett 100-årsregn. 

I Oxelösunds centrum och på industrimark inom SSAB saknas till stor 
del flödesreglerande strukturer med hög kapacitet. Översvämning är 
troligtvis inte vanligt förekommande i området, men lokala variationer 
kan förekomma. En struktur som kan bidra flödesreglerande i dessa 
områden är kylvattendammen norr om Oxelösund centrum (gamla 
Oxelöviken).
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Biologisk mångfald och kulturella ekosystemtjänster
Biologisk mångfald stärker de upplevelser som naturen ger. Det kan handla om 
blomsterängar med många olika arter, stora ekar som minner om det forna landskapet 
eller trolska gamla skogsmiljöer. Forskning på sambandet mellan biologisk mångfald 
är fortfarande i sin linda men allt mer forskning pekar på den biologiska mångfaldens 
betydelse för människans rekreation. Forskning från SLU har exempelvis visat på att 
ett rikt fågelliv stärker trivseln i våra städer. 

Studier visar att vistelse i gröna utemiljöer ökar fysisk aktivitet, minskar förekomst av 
depression och sänker högt blodtryck. 30 minuters vistelse i gröna utemiljöer en gång 
per vecka reducerar förekomsten av depression och högt blodtryck med sju 
respektive nio procent. Kostnaderna för enbart depressionsrelaterade sjukdomar i 
Australien uppgår till 12,6 miljarder AUD per år (motsvarande 81 miljarder SEK), vilket 
visar att det finns enorma besparingar att göra om människor skulle vistas mer i natur-
miljöer (Shanahan et. al. 2016), för att inte tala om hur bra alla kan må. 

En studie visar att patienter som opererats och sedan fick ett sjukhusrum med utsikt 
mot ett grönområde med stora träd tillfrisknade snabbare, mådde bättre, hade färre 
komplikationer och använde mindre smärtstillande läkemedel än patienter i rum med 
utsikt mot bebyggelse (Ulrich 1984).

Kulturella ekosystemtjänster
Natur- och grönområden innehåller ofta höga estetiska värden, ger 
möjlighet till motion och lek och utgör tysta och vilsamma platser i 
förhållande till den bebyggda miljön. Sådana tjänster går under 
benämningen kulturella ekosystemtjänster.

Hälsa, välmående och återhämtning
Vistelse i naturen innehåller oftast viss grad av fysisk aktivitet och även 
sociala interaktioner. Dessa kan antingen vara i form av motionsaktivi-
teter eller mer lugna aktiviteter såsom att långsamt promenera genom 
skogen på jakt efter svamp och bär. Vistelse i naturen gör att man kan 
utmana kroppen på andra sätt än i en bebyggd miljö, till exempel 
genom att springa i terräng, klättra och promenera på ojämna 
underlag. Rörelse, variation och upplevelsen av både aktivitet och 
rofylldhet är viktigt för både för barn och vuxna. Naturmiljöer har 
också en positiv inverkan på vår mentala hälsa, forskning visar att stress 
minskar vid vistelse i olika slags naturmiljöer (Collado et al. 2017). 
Positiva hälsoeffekter har också kunnat påvisas vid passivt betraktande 
av natur och grönska genom fönster (Ulrich, 1984). 

Utbildning och lärande 
I naturen finns källor till kunskap. Genom naturpedagogik kan skol-
elever och intresserad allmänhet skaffa sig förståelse för naturliga krets-
lopp, djur, växter och hela ekosystem. Undervisning utomhus ger 
omväxling och nya perspektiv som underlättar inlärningen. Möjlighet 
till naturpedagogik är en viktig ekosystemtjänst eftersom den bidrar 
med insikt om varför den biologiska mångfalden är viktig och varför vi 
behöver värna om miljön.

Grönt kulturarv
Ekosystemtjänsten syftar på de egenskaper hos naturen som bidrar till 
kulturarv eller historiska arv. Det kan vara kulturlandskap och miljöer 
som har en identitet kopplat till hur det tidigare har brukats. Äldre 
alléer, gårdsmiljöer och betesområden liksom koloniträdgårdar och 
ekar som en gång planterades för skeppsbyggande är alla exempel på 
biologiska miljöer som är kulturarv, och utflyktsmål.
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Nuläge
Kulturella ekosystemtjänster finns spridda över hela kommunen, med 
viss geografisk variation vad gäller kvalitet och funktion. Nedan 
beskrivs de större sammanhängande strukturerna med värde för kultu-
rella ekosystemtjänster.

Jordbrukslandskapen norr och väster om tätorten har visst värde för 
kulturella ekosystemtjänster eftersom de kan förmedla förståelse för 
hur landskapet sett ut och brukats historiskt, och därför har ett värde 
som natur med kulturarv. Likaså har herrgårdslandkapet kring Stjärn-
holm tilldelats värde för kulturella ekosystemtjänster på grund av den 
historiska slottsmiljön. 

Skogsområdet väster om Stora Danvik och jordbrukslandsskapet öster 
om Basstorpsviken, som också är en del av herrgårdslandkapet har 
bedömts som ett viktigt tätortsnära rekreationsområde. Skogsområdet 
här har särskilda värden då det har ett väl fungerande nätverk av stigar 
samtidigt som skogen innehåller höga naturvärden. Tätortsnära skogs- 
och jordbruksområden är också en resurs för skolor och förskolor.

Grönstråk mellan Frösäng och Oxelösunds centrum är också ett viktigt 
tätortsnära rekreationsområde. Kyrkogården är därtill en viktig kultur-
miljö och ett identitetsskapande element i kommunen.

I villabebyggelsen söder om väg 53 finns ett nätverk av skogspartier 
med värden för kulturella ekosystemtjänster. På grund av det tät-
ortsnära läget, och närheten till skolor och dagis, har skogen bedömts 
besitta värden för utbildning och för rekreation. Skogen har också en 
viktigt sammanbindande funktion mellan villaområdena. 

Gamla Oxelösund är en pittoresk tidstypisk by från förra sekelskiftet, 
med dels kulturhistoriska värden men också med värden för rekreation. 
En kulturstig löper genom området.

I området kring Brannäs våtmark finns ett välutvecklat stigsystem som 
används för tätortsnära promenader och joggingturer. I området finns 
även flera skyltar och informationstavlor som förklarar våtmarkens 
funktion vilket kan vara värdefullt för allmänhet och kommunens 
skolor ur ett utbildningsperspektiv. 

Jogersö och Femöre har tydliga rekreativa värden och uppskattas som 
besöksmål av den lokala befolkningen. Femöre, framförallt Femöre 
huvud, har därtill kommit att bli en viktig symbol för kommunen, 
med både kulturhistoriska värden, rekreationsvärden och värden för 
utbildning.

Oxeln är ett viktigt symbolträd i Oxelsöund. Kommunens namn kommer från: ”ett sund vid 
ön Oxelö”. Oxeln är ett tåligt, typiskt kustträd som har använts mycket i kommunen till 
exempel vid Stjärnholm, som klippta häckar och här söder om Ramdalsskolan. 

Paddling är en populär aktivitet i Oxelösund.
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Behov och brist
Funktionella områden kopplat till kulturella ekosystemtjänster är i ana-
lysen områden som ligger bostadsnära och nära förskolor eller som 
märker ut sig som utflyktsområde med höga naturvärden och/eller 
naturpedagogiska värden (se karta på föregående sida).

Bostadsnära natur av hög kvalitet ska vara nåbar för alla oavsett kön, 
etnicitet, funktionshinder, socioekonomisk status och ålder. Boverket 
definierar bostasdnära natur som natur inom 300 meter från bostaden. 
Boverkets riktvärde är att en Stadsdelspark bör ligga inom 500 meter 
från bostaden, dock inte längre bort än 800 meter. Stadsdelsparker kan 
i medelstora och mindre orter likställas med närnatur-områden. I ana-
lysen för funktionella grönområden, här kallat närnatur inkluderas 
sammanhängande naturområden som ligger inom 500 meter från 
samlad bostadsbebyggelse. 

Järnvägen och väg 53 delar upp kommunen i två delar där bostadsom-
rådena i söder har mycket god tillgång till högkvalitativa natur- och 
rekreationsområden som Jogersö, Femöre och skogarna runt Danvik. 
De här naturområdena ligger även avskiljda från den storskaliga indu-
strin. Insprängda skogsområden i trafikseparerade bostadsområden 
som Peterslund och Sunda ger goda kopplingar ut till större grönom-

Funktionella ytor

Hälsa, välmående och återhämtning
• Områden med höga värden för hälsa, välmående och återhämtning inom 500 

meter (fågelvägen) från samlad bebyggelse.

råden. Att det finns bostadsnära angränsande naturområden och 
mindre grönytor insprängda i bebyggelsen har stor betydelse särskilt 
för grupper som inte alltid tar sig så långt på kort tid som barn, funk-
tionsnedsatta, äldre och sjuka. Norr om väg 53 är bebyggelsen tätare, 
här finns det även en större koncentration av flerbostadshus vilket ökar 
behovet att offentliga grönytor. De funktionella grönytorna som ligger 
här är påverkade av närheten till stålindustrin genom buller och stoft-
partriklar från kolhanteringen. Förutom väg 53 utgör även Aspaleden 
och Sundsrör industriområden en barriär.  

Nästan alla förskolor och skolor har tillgång till grönområden inom 
300 meter, med undantag av D-skolan i centrala Oxelösund.  

Tänk på vid planering!

• Avsätt större viktiga rekreationsområden som naturreservat för att 
långsiktigt bevara kvaliteten för kommunens invånare.

• Skapa gröna mötesplatser och entréer som gör det lätt för alla  
Oxelösundsbor att ta sig till naturområden oavsett var man bor.
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Värdekärnor för ekosystemtjänster
Kartan nedan visar varje områdes sammanlagda kapacitet för ekosys-
temtjänster. Områden med mörkare färg innehåller fler ekosystem-
tjänster jämfört med ljusare områden. De har många 
användningsområden och är därför ”mångfunktionella” ur ett ekosys-
temtjänstperspektiv. Därmed inte sagt att mångfunktionella områden 
nödvändigtvis är viktigare än andra eftersom hur viktigt ett område 
och en ekosystemtjänst är också relaterar till vilket behov av ekosystem-
tjänsten som finns på platsen. 

Nedan presenteras multifunktionella värdekärnor för ekosystemtjänster 
med en kort beskrivning.

Femöre
Femören är en del av landskapskaraktärsområdet Tätortsnära skärgårds-
landskap. Området är betydande ur ett ekosystemtjänstperspektiv på 
grund av: Höga värden för biologisk mångfald, hög kapacitet för kli-
matreglering, luftrening och bullerdämpning på grund av stora sam-
manhängande skogområden och är samtidigt ett viktigt rekreativt mål i 
kommunen och har därför höga värde för kulturella ekosystemtjänster. 

Jogersö
Även Jogersö är en del av landskapskaraktärsområdet Tätortsnära skär-
gårdslandskap. Området är betydande ur ett ekosystemtjänstperspektiv 
på grund av höga värden för biologisk mångfald i tallskogen i norra 
delen av området, hög kapacitet för klimatreglering, luftrening och 
bullerdämpning på grund av stora sammanhängande skogområden och 
höga värden för kulturella ekosystemtjänster då området utgör ett vik-
tigt tätortsnära besöksmål för rekreation. 

Oxelösunds våtmark
Området är en del av landskapskaraktärsområdet Kustnära skogsland-
skap med våtmarker öster om Brannäs. Området har höga värden för 
ekosysstemtjänster på grund av hög kapacitet för flödesreglering och 
vattenrening, höga värden för biologisk mångfald i anslutning till våt-
marken och flera kulturella värden i och med de rekreationsstrukturer 
som finns, samt möjligheter att nyttja området i utbildningssyfte. 

Skogsområden kring Oxelösunds centrum
Området är en del av landskapskaraktärsområdet Centrumbebyggelse i 
Oxelösund. Området är betydande ur ett ekosystemtjänstperspektiv på 
grund av höga värden för biologisk mångfald i det fuktpåverkade 
skogsområdet, höga värden för flödesreglering i de lägre punkterna i 
området, hög kapacitet för klimatreglering, luftrening och bullerdämp-
ning på grund av det större sammanhängande skogområdet samt höga 
värden för kulturella ekosystemtjänster som det tätortsnära läget 
medför. 

Danviksskogen och skog i villabebyggelse
Området är en del av landskapskaraktärsområdena Småhusbebyggelse 
med skogsområden norr om Teklasviken och Marsviken och tätortsnära 
produktionslandskap kring Basstorpsviken. Området är betydande ur 
ett ekosystemtjänstperspektiv på grund av: Höga värden för biologisk 
mångfald, höga värden för flödesreglering i de lägre punkterna i 
området, hög kapacitet för klimatreglering, luftrening och bullerdämp-
ning på grund av det större sammanhängande skogområdet samt de 
värden för kulturella ekosystemtjänster som det tätortsnära läget 
medför. Här finns också flera flödesreglerande och vattenrenande 
strukturer i betesmarken närmast Basstorpsviken. 

Tänk på vid planering!

• Kärnområden för EST är särskilt viktiga att beakta vid planering eftersom 
en förändring i dessa områden kan komma att påverka flera ekosystem-
tjänster och en stor del av befolkningen i kommunen. 

• Se över möjligheten att skydda kärnområden för EST.
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DEL 4 

Landskapets nyckelkaraktärer och  
ekosystemtjänster
Den här delen presenterar respektive karaktärsområde med en tabell 
som beskriver vilka ekosystem- tjänster som finns i området, vilka 
strukturer som bidrar med ekosystemtjänsten, värdering av respektive 
ekosystemtjänst utifrån kapacitet och behov, samt riktlinjer för hur 
ekosystemtjänstförsörjningen kan säkras och utvecklas. Tabellen tyd-
liggör konsekvenser för olika typer av utveckling vilket underlättar för 
kommunen att göra medvetna och genomlysta val. 

Om ekosystemtjänsten bedöms finnas i området tilldelas den en 
poäng. Om kapaciteten för ekosystemtjänsten därtill i fråga bedöms 
vara hög tilldelas den ytterligare en poäng. Om behovet av ekosystem-
tjänsten dessutom bedöms som stort inom karaktärsområdet får den 
ännu en poäng. Totalt kan alltså respektive ekosystemtjänst tilldelas tre 
poäng per karaktärsområde. 

Till varje karaktärsområde finns en karta med förslag på åtgärder som 
tillsammans kan stärka kommunens ekosystemtjänster och skapa lång-
siktiga värden för både den belgiska mångfalden och kommunens invå-
nare. De färgade cirklarna bakom åtgärdsförslagen kopplar till 
respektive ”ekosystemtjänst-typ” i tabellen. De cirklar som inte har en 
pil kopplad till sig kan appliceras på flera delar i karaktärsområdet, 
vilket också framgår av åtgärden. 
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Landskapskaraktärsområden
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Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet Stjärnholm – Basstorpsviken med? Värdering Bedömning 

Biologisk mångfald  
Värdefulla ädellövmiljöer där gamla naturvärdesträd står för höga värden. Även strandängar vid Stjärnholmsviken är värdefulla 
för insekter och fåglar. Vattensamlingar värdefulla för groddjur (större vattensalamander). Värdefulla skogsmiljöer, brynzoner, 
strandskog och betesmarker.

• • • Stärka/Spara

Bullerdämpning 
Viss vegetation kan verka bullerdämpande mot järnvägen och väg 53. Skogspartier norr om Inskogen intill väg 53 har bety-
delse för bullerdämpning för boende och för rekreation- och friluftsliv runt Basstorpsviken och Danviksskogen.

• Skapa

Rening av luft  Viss vegetation, främst träd kan verka luftrenande längs med väg 53. • Skapa

Klimatreglering 
Stora sammanhängande skogsområden nordväst om Stjärnholm, stora träd, samt sjöbris från Östersjön på tomter har  
betydelse för den lokala klimatregleringen. 

• • Spara

Matproduktion Kommunens största sammanhängande jordbrukslandskap. • • • Spara

Pollinering Fruktträd, rester av betesmarksflora i vägrenar och vid gårdsmiljöer. • • Spara/Skapa

Vattenrening Våtmarken renar vatten från näringsämnen från jordbruket. • • • Spara

Flödesreglering Våtmarken dämpar kraftiga vattenflöden. • • • Spara

Hälsa, välmående återhämtning
Variationsrik miljö med lättillgänglig skog och möjlighet att vistas i odlingslandskapet. De södra delarna utgör viktig resurs 
som närnatur som också är relativt fria från störning som buller. Viktigt med tillgång till vatten för ro och återhämting.

• • • Spara

Utbildning och lärande Lättillgänglig herrgårdsmiljö. Skogsparti norr om Danviken används av förskola/mulleverksamhet. • • • Spara

Grönt kulturarv
Värdefulla ädellövträd, parkanläggning och strandäng. Rester av betesmiljöer med stora ekar, gårdsmiljöer, välbevarade 
fritshusområden med stora gröna tomter.

• • • Spara 

1. Herrgårdslandskap Stjärnholms slott – 
Basstorpsviken

Landskapets nyckelkaraktärer
• Bitvis långa siktlinjer och utblickar 

• Skalväxlingar mellan småskaligt, mellanskaligt och storskaligt

• Topografin är flack till småkuperad

• Större och mindre sprickdalar

• Mosaik mellan åker, betesmark och skog

• Herrgårdsmiljlö med parkanläggningar och ädellövsmiljöer

• Storskalig infrastruktur 

• Skärgårdskaraktär

• Sommarstugeområden med stort inslag av grönska
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Lilla Djursvik

Djursvik

Trullholmen

Stora Djursvik
Danviksskogen

Stjärnholm

Stora Bene

Fåfängbacken

Basttorp

Basttorpsskogen

Exempel på EST-förstärkande åtgärdsförslag, Stjärnholms slott – Basstorpsviken

Skapa goda förutsätt-
ningar för fortsatt 
djurhållning och 
lantbruk vid Basttorp.

Verka för fortsatt 
strandbete vid Bast-
torpsviken, artrika 
bryn och vägkanter.

Skapa flerskiktad vegetations-
ridå öster om Silverstiernas väg 
för att skärma av väg 53, detta 
bör samtidigt göras med hänsyn 
till kulturmiljövärden och ett 
samanhållet odlingslandskap. 

Skapa långsiktigt skydd 
för Danviksskogens 
variationsrika och 
strövvänliga natur. Samverka med mark-

ägare för fortsatt tillgång 
till och bevarande av 
skog längs med ”strand-
promenaden”.
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2. Småskaligt odlingslandskap vid 
Vivestaängen 

Landskapets nyckelkaraktärer
• Mosaikartat odlings- och skogslandskap

• Småskaligt 

• Lätt kuperat

• Brynmiljöer och åkerholmar med ekinslag

• Stort inslag av fritidshusbebyggelse i anslutning till Stjärnholmsviken

• Friluftslandskap

Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet kring Vivestaängen med? Värdering Bedömning

Biologisk mångfald  Värdefulla ekmiljöer, mosaikartat landskap, betespräglade skogar med rester av betesmarksflora samt artrika strandängar. • • Spara/Stärka 

Bullerdämpning Skogspartierna norr om industriområet Sundsrör har viss betydelse för bullerdämpning och för rekreations- och friluftslivet. • • Spara

Rening av luft  Skogspartierna norr om industriområet Sundsrör har viss betydelse för rening av luft och för rekreations- och friluftslivet.  • • Spara

Klimatreglering Sammanhängande skogspartier samt sjöbris från Östersjön. • • Spara

Matproduktion
Vid sidan av åkermarkerna runt Stjärnholm och Basstorp finns här det största koncentrationen av åkermark. Även små skiften 
kan bli betydelsefulla för matproduktion i framtiden. 

• • • Spara

Pollinering Rester av betesmarksflora, strandängar blommande vägkanter. • Spara/Stärka

Vattenrening Våtmarken runt Aspaviken renar vatten från näringsämnen från jordbruket. • • Spara

Flödesreglering
Våtmarken runt Aspaviken dämpar kraftiga vattenflöden. • • Spara

Hälsa, välmående åter-
hämtning

Viktig vardagsnatur för boende i Frösäng och Centrum. • • • Spara/Stärka

Utbildning och lärande - - -

Grönt kulturarv
Välbevarade fritidshus placerades med stor omsorg till den omkringliggande naturen. Även rester av åkermark och brynzoner 
är viktiga faktorer för det gröna kulturarvet. 

• • Bevara 
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Exempel på EST-förstärkande åtgärdsförslag, Vivestaängen

Sundsrör

Vivestaängen

Vivesta Aspaviken

Aspa

Duvholmen

Brasstorp

Senarelägg slåtter av 
vägkanter för att 
gynna biologisk 
mångfald. 

Inför bete eller 
annan lämplig 
skötsel för att hålla 
öppet på botaniskt 
intressant strand-
äng.

Slyröjning med 
hänsyn till natur-
värden för att 
skapa bättre 
tillgänglighet för 
friluftslivet.

Skapa slingor med 
tydliga avståndsangi-
velser för tryggare 
och mer tillgänglig 
naturupplevelse.

Gynna flerskiktad 
blandskog som 
buller- och visuellt 
skydd från Aspaleden. 

Bevara karaktär och 
naturvärden kopplade 
till värdefulla ek- 
bestånd.  
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3. Småhusbebyggelse med skogspartier 
norr om Teklasviken och Marsviken

Landskapets nyckelkaraktärer
• Småhus/villabebyggelse från olika tidsepoker

• Varierad topografi med centralt korta utblickar som begränsas av  
skogspartier

• Bostadsområden i tydliga biltrafikseparerade enklaver

• Grönt nätverk av sparad naturmark 

• Ädellövsmiljöer och rester av beteslandskap 

• Vattenkontakt

Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet med småhusbebyggelse med? Värdering Bedömning

Biologisk mångfald  
Hagmarksrester med värdefulla ekar vid Ramdalen. Värdefulla tallmiljöer sparade mellan villatomter. Naturvärdesträd på  
villatomter. Inom området finns också många klippta gräsytor som har en utvecklingspotential.  

• • • Spara

Bullerdämpning 
Små skogspartier närmast väg 53 har betydelse för bullerdämpning, även den blandskogsklädda branten mot Ramdalshöjden 
märker ut sig. 

• • • Spara

Rening av luft  Små skogspartier närmast väg 53 har viss betydelse för luftrening. • • • Spara

Klimatreglering Samtliga skogspartier men också stora träd på tomter har betydelse för den lokala klimatregleringen. • • Spara

Matproduktion Odling möjlig i villaträddgårdar, fruktträd. • Spara 

Pollinering Nektarrika blommor, buskar och träd i villaträdgårdar och gamla betesmarker är viktiga restbiotoper för pollinerande insekter.  • Stärka 

Vattenrening Lågpunkt väster om Sundavägen med genomsläppliga jordar har möjlighet att rena dagvatten. • • • Spara

Flödesreglering Lågpunkt väster om Sundavägen har en flödesreglerande funktion vid kraftiga vattenflöden. • • • Spara

Hälsa, välmående åter-
hämtning

Lättillgängliga gröna miljöer, Gröna gång- och cykelvägar. • • Spara/Stärka

Utbildning och lärande Lövmiljöerna vid Ramdalsskolan utmärker sig med strövvänliga skogar, området har stor betydelse för naturpedagogik. • • • Bevara

Grönt kulturarv Ek- och lövskogspartierna vid Ramdalen hålls öppna och bär tydliga spår av tidigare betesdrift. • • Bevara
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Exempel på platsspecifika åtgärdsförslag för att stärka ekosystemtjänster, norr om Jogesösundet

Undvik fragmentering 
och tydliggör strategi för 
ett samlat grönt stråk 
genom Peterslund.

Skydda utvalda miljöer 
med höga naturvärden 
genom exempelvis 
naturvårdsavtal eller 
biotopskydd.

Bevara och utveckla 
flerskiktad blandskog för 
bästa för att stödja klimat-
reglering, luftrening och 
bullerdämpning från väg 
53. 

Behåll småskaligheten 
och bevaka gena vägar 
för gång och cykel. 

Stenvik

Sunda

Ramdalshöjden

Dalgången

Femöresund

Danvikshagen

Peterslund

Inskogen

Vallsund

Undvik fragmentering 
och samla om möjligt ny 
bebyggelse för att kuna 
tydliggöra ett samlat 
grönt stråk längs med 
kusten. 

Tipsa och informera 
privatpersoner om hur träd-
gårdar kan göras mer 
attraktiva för exempelvis 
pollinerande insekter, fåglar 
och groddjur. 
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4. Frösäng och centrumbebyggelse i 
Oxelösund

Landskapets nyckelkaraktärer
• Urbant landskap med blandad bebyggelse delvis präglad av järnverkets 

utveckling

• Flerbostadshus med stora innegårdar

• Stora landskapsrum med bitvis vida utblickar mot omgivande landskap.

• Stora ytor med klippta gräsmattor genomkorsade av GC-vägar

• Obebyggda delvis karga höjdryggar med utsiktspunkter omger  
karaktärsområdet

• Små- till storskaligt vägnät 

• Storskalig infrastruktur i form av motorväg

Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet kring Frösäng och centrumbebyggelsen med? Värdering Bedömning

Biologisk mångfald  
Höjdrygg bakom Breviksskolan hyser intressanta omväxlande miljöer med hällar och kärr, Kylvattendammen hyser rikt 
fågelliv.

• • • Spara

Bullerdämpning Skogspartier vid Aspaleden har betydelse för bullerdämpning. • • • Spara

Rening av luft  Värdefull skog med både barr- och lövträd. • • • Spara

Klimatreglering Värdefull skog med både barr- och lövträd. (Kylvattendammen har en utjämnande effekt, ej med i analysen) • • • Spara

Matproduktion Begränsat med utrymme för storskalig matproduktion, men potential för stadsodling finns. • Skapa

Pollinering
Dalgångens Koloniområde, stora villaträdgårdar • Stärka/Skapa

Vattenrening Lågpunkt i dalgången med genomsläppliga jordar har möjlighet att rena dagvatten. • • Stärka 

Flödesreglering
Lågpunkt i dalgången och stora grönytor kan dämpa kraftiga vattenflöden. • • Stärka

Hälsa, välmående 
återhämtning

Höjdryggen bakom Breviksskolan och miljön runt kylvattendammen har stor betydelse som bostadsnära natur. Många 
gröna, gena gång- och cykelvägar

• • • Spara

Utbildning och lärande Variationsrika gröna miljöer i anslutning till förskolor och skolor. • • • Spara/Stärka

Grönt kulturarv
Järnvägsparken, kyrkogården, koloniträdgården och rester av trädgårdar på Villabacken representerar värdefulla gröna 
kulturarv. 

• • • Spara/Stärka
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Bevara och utveckla flerskiktad 
blandskog för bästa för att 
stödja klimatreglering, luftre-
ning och bullerdämpning 
mellan Brannäs våtmark och 
industriområde. 

Ta tillvara på det gröna kultur-
arvet med koloniområdet och 
mångfalden av trädgårdsväxter 
och värdefulla lövträd vid 
utveckling av Villabacken. 

Tipsa och informera 
privatpersoner om hur 
trädgårdar kan göras mer 
attraktiva för exempelvis 
pollinerande insekter, 
fåglar och groddjur. 

D-skolan

Breviksskolan

Centrum 

Frösäng 

Villabacken

Exempel på platsspecifika åtgärdsförslag för att stärka ekosystemtjänster, centrumbebyggelse
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5. Industrilandskap kring SSAB stålverk 

Landskapets nyckelkaraktärer
• Skalväxlingar mellan småskaligt och storskaligt 

• Storskaligt industrilandskap 

• Småskalig skärgårdskaraktär vid Gamla Oxelösund

• Ruderatmarker kring järnvägsspåren 

• Topografin är flack till kuperad

• Industrilandmärken som syns från långa avstånd

• Skogsklädda bergsklackar avgränsar i norr och väster

• Rester av naturmark starkt påverkad av bl. a. koldamm 

• Vida utblickar över hav och skärgård i öster

Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet kring stålverket med? Värdering Bedömning

Biologisk mångfald  Runt Stegeludden finns en smal remsa hällmarkstallskog med tydlig skärgårdskaraktär. • Spara

Bullerdämpning - - Skapa

Rening av luft  - - Skapa

Klimatreglering - - Skapa

Matproduktion - - -

Pollinering
Nektarrika växter i villaträdgårdar i Gamla Oxelösund. • Spara

Vattenrening - - -

Flödesreglering
- - -

Hälsa, välmående 
återhämtning

Den delvis gröna passagen längs med Gamla Oxelösundsvägen är smal men en viktig grön koppling till målpunkten  
Gamla Oxelösund som är som en liten oas med måna gröna inslag i både villaträdgårdar och runt Stegeludden. 

• • • Bevara

Utbildning och lärande
Berget norr om småbåtshamnen är ett populärt utflyktsmål, även för skolor och förskolor. Här finns flera karaktäristiska arter 
som vit fetknopp, tulkört, getrams, lövbinda och bergven är anpassade att leva i denna miljö.

• • Bevara/Stärk

Grönt kulturarv Villaträdgårdar med stort inslag av grönska. • • Bevara 
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Bevara, och om möjligt, 
stärk det gröna stråket 
mellan Oxelösund 
centrum och Gamla 
Oxelösund.

Lyft intressanta ruderat-
växter runt järnvägen 
vid Mästerlotsen. 
Säkerställ skötsel så att 
områdena inte växer 
igen.

Gamla Oxelösund

Håll Himlabacken 
och dess värdefulla 
torrmarksflora 
öppen. 

Exempel på platsspecifika åtgärdsförslag för att stärka ekosystemtjänster kring SSAB stålverk
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6. Kustnära skogslandskap med våtmark 
öster om Brannäs

Landskapets nyckelkaraktärer
• Småskaligt barrskogs- och våtmarkslandskap tomt på bebyggelse 

och vägar

• Topografin är småkuperad

• Korta utblickar centralt i skogsområdena

• Skärgårdskaraktär med utblickar utmed strandkanten

• Stor kontrast mellan karaktärsområdets orörda skogs- och skärgårdsmiljö i norr 
och den storskaliga industrin i söder

• Inslag av variationsrikedom med brynmiljöer och ek kring  
våtmarken

Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet kring Brannäshalvön med? Värdering Bedömning

Biologisk mångfald  
Vid Marviken finns ett av kommunens äldsta skogsbestånd. Ekbryn och betespräglade skogar. Rikt fågelliv vid våtmarken. • • • Spara

Bullerdämpning Skogspartier mot industri har viss betydelse för bullerdämpning och för rekeration- och friluftslivet i området. • • Spara

Rening av luft  Skogspartier mot industri har viss betydelse för rening av luft och för rekeration- och friluftslivet i området.  • • Spara

Klimatreglering Stora sammanhängande skogspartier samt sjöbris från Östersjön. • • Spara

Matproduktion - - -

Pollinering - - -

Vattenrening Våtmarken har anlagts för att avskilja kväve ur avloppsvatten från det kommunala reningsverket. • • • Spara

Flödesreglering Våtmarken har också möjlighet att dämpa kraftiga vattenflöden. • • • Spara

Hälsa, välmående 
återhämtning

Stort sammanhängande skogsområde, våtmarken är ett värdefullt utflyktsmål, promenadstigar runt våmtarken fram till Marvi-
ken. Vattenkontakt, möjlighet till fågelskådning. 

• • • Spara

Utbildning och lärande Våtmarken utgör intressant exkursionslokal för skolor att visa hur t.ex. reningsprocesser fungerar, studier av fåglar, insekter etc. • • •  Spara 

Grönt kulturarv Betespräglade skogar, fina ekbryn. • Spara 
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Bevara och utveckla flerskik-
tad blandskog för att stödja 
klimatreglering, luftrening och 
bullerdämpning mellan 
Brannäs våtmark och industri-
område. 

Skylta, och skapa 
tydligare målpunkter 
vid upplevelserik 
tallskog vid havet. 

Kustnära tallskog söder om 
Marviken har mycket höga 
värden. Samverka med 
markägare för att bilda 
biotopskydd. 

Värdefulla sprärr- 
kroninga ekar bör 
försiktigt frihuggas för 
att inte konkurreras ut 
av sly.

Marviken

Brannäs våtmark

Brannäs

Stora Brannäs

Naturvårdsanapssa 
skogsbruk i samråd med 
markägare. 

Exempel på platsspecifika åtgärdsförslag för att stärka ekosystemtjänster öster om Brannäs
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7. Tätortsnära skärgårdslandskap på  
Femöre och Jogersö

Landskapets nyckelkaraktärer
• Småskalig innerskärgårdsmiljö med skogsklädda öar

• Vida utblickar och fria siktlinjer över Östersjön i öster och söder

• Utblickar över mindre öar och skär i väster

• I norr kontrasterar industrilandskapet kring SSAB

• Fyrvaktarmiljö 

• Utflyktsmål

• Småskaliga odlingslandskap med aktiva betesmarker

• Friluftslandskap

• Sommarstugebebyggelse dominerar 

Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet kring Femöre och Jogersön med? Värdering Bedömning

Biologisk mångfald  
Värdefulla barrskogar, med tall. Variationsrikt med ängsmarker, betespräglad lövskog, sumpskogar ädellövskog, tallhedar, blåbärs-
barrskogar. Skärgårdlandskapet är viktigt för många sjöfågelarter. 

• • • Spara

Bullerdämpning Skogspartier mot hamnen (framförallt vid Femöre) har viss bullerdämpande effekt. • • Spara

Rening av luft  Skogspartier mot tätort och industri har viss betydelse för rening av luft och för rekeration- och friluftslivet i området.   • • Spara

Klimatreglering Sammanhängande skogspartier samt sjöbris från Östersjön. • • Spara

Matproduktion Rester av gamla betesmarker. • • Spara

Pollinering
Betesmarksflora på gamla hagmarker och vägkanter. • • Spara

Vattenrening Skogsparti i lågpunkt centralt på Femöre med genomsläppliga jordar bidrar till vattenrening. • • Spara

Flödesreglering
Skogsparti i lågpunkt centralt på Femöre med genomsläppliga jordar bidrar till flödesreglering. • • Spara

Hälsa, välmående 
återhämtning

Variationsrik och strövvänlig miljö med tydliga målpunkter. • • • Spara

Utbildning och 
lärande

Regional målpunkt och utfyktsmål för förskolor och skolor.  • • •  Spara

Grönt kulturarv Betesmarker, fritidshusområden med stora gröna inslag. • • • Spara 
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Exempel på platsspecifika åtgärdsförslag för att stärka ekosystemtjänster på Femöre och Jogersö  

Fortsatt skötesel i Femöre 
skötselplan i enlighet med 
skötselplan och bevarande-
plan för Natura 2000- 
området Femörehuvud.

Femöre

Jogersö

Värdefulla hällmark-
stallskogar och 
ekbestånd samt 
ovärderligt friluftsom-
råden. Naturmarken 
bör avsättas som 
kommunalt  
naturreservat.
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8. Inre skärgårdslandskap sydöst om 
Oxelösund
• Örikt skärgårdslandskap med öar och skär i varierande storlek

• Större öar domineras av hällmarkstallskog med inslag av rester från ett 
småskaligt odlingslandskap

• Kala skär längst ut

• Måttligt kuperat med företrädesvis mjuka former

• Ostört landskap vinterhalvåret

• Friluftslandskap som fylls av besökare sommartid

• Gles eller ingen bebyggelse

Vilka ekosystemtjänster bidrar karaktärsområdet inre skärgårdslandskapet med? Värdering Bedömning

Biologisk mångfald  Värdefulla, varierade strandmiljöer. Inom vissa områden är artrikedomen stor bland kärlväxter. Rikt fågelliv, sälar • • • Spara

Bullerdämpning De större öarna har tillräckligt med vegetation för att verka bullerdämpande • • • Spara

Rening av luft  
Skogarna på öarna har betydelse. Det omgivande havet har stor betydelse för denna EST men ingår inte i  
kartläggningsmetoden. 

• • • Spara

Klimatreglering Skogarna på öarna har viss betydelse, men störst betydelse har sjöbrisen från det omgivande havet. • • • Spara

Matproduktion - - -

Pollinering
Artrikedomen stor bland kärlväxter  • Spara

Vattenrening - - -

Flödesreglering
- - -

Hälsa, välmående 
återhämtning

Strandmiljöerna har en central betydelse. En stor del av det friluftsliv som utövas i kommunen är på havet, längs med  
havsstränderna och på öarna i skärgården. 

• • • Spara

Utbildning och 
lärande

- • • Spara/Stärka

Grönt kulturarv Rester av betesmarker, fritidshus med liten påverkan på naturmark. • • Spara
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Bilaga 1 - Metod

Tidigt i analysen av ekosystemtjänster delades respektive studieområde 
in i geografiska enheter baserat på naturtyp med en minsta karterings-
enhet om 0.25 ha. Som mall har fastighetskartans polygoner använts, 
dessa ritades om efter aktuella gränser, med ett ortofoto som underlag.  

De naturtyper som används i klassificeringen är följande:

 • Blandskog
 • Barrskog
 • Ädellövskog
 • Buskmark
 • Öppen gräsmark
 • Våtmark
 • Vatten
 • Bebyggelse med stor andel hårdgjord yta
 • Bebyggelse med viss andel grönska
 • Bebyggelse med stor andel grönska
 • Övrig öppen mark

På följande sidor beskrivs vilka kriterier som använts för att poängsätta 
respektive ekosystemtjänst.

Biologisk mångfald

Poäng Kriterium biologisk mångfald

Högt värde - 3 poäng • Områden med naturvärdesklass 1-2, eller motsvarande.

• Natura 2000-område.

• Områden med särskilda värden enligt ängs- och 
hagmarksinventeringen.

• Biotopskyddade områden och nyckelbiotoper. 

• Nationellt särskilt värdefulla vatten.

• Vattendrag och sjöar med mycket god ekologisk status 
enligt VISS .

Värde  – 2 poäng • Områden med naturvärdesklass 3, eller motsvarande.

• Områden med allmänna värden enligt ängs- och 
hagmarksinventeringen.

• Övriga ängs- och betesmarker.

• Områden som identifierats som naturvärden enligt 
skogsstyrelse.

• Vattendrag med god ekologisk status enligt VISS eller 
vattendrag med ekologiska strukturer (menadring och 
funktionella kantzoner).

Visst värde - 1 poäng • Områden med naturvärdesklass 4 enligt befintliga 
inventeringar.

• Natur och andra områden med förutsättningar att hysa 
biologisk mångfald p.g.a. struktur eller storlek, till 
exempel skogar > 5 ha, halvöppna gräsmarker, 
koloniområden, kyrkogårdar.

• Övriga vattendrag, sjöar eller våtmarker.

• Skog med stor andel träd över 80 år.
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Matproduktion
För matproduktion är framförallt bördig jordbruksmark en viktigt 
resurs, även betesmarker är viktiga då de håller djur som producerar 
mejeri- och köttprodukter. För den lokala matproduktionen har kolo-
niområden även viss betydelse.

Poäng Kriterium matproduktion

Hög kapacitet- 3 poäng • Jordbruk, bete och slåtter enligt jordbruksver-
kets blockdatabas.

Kapacitet – 2 poäng • Odlingslotter.

Viss kapacitet- 1 poäng • Mindre matproducerande strukturer såsom, 
balkonger eller pallkragar.

• (OBS Denna kategori karteras inte i rapporten 
eftersom detaljgraden inte ryms inom projektets 
omfattning.

Underlag: Jordbruksverkets blockdatabas, Ortofoton, fältbesök

Pollinering
Många av de pollinerande insekterna kräver en variationsrik miljö för 
att både kunna bo och söka föda inom sitt begränsningsområde.  I ana-
lysen identifieras i första hand områden som bedöms som bra 
födosöksområden för pollinerande insekter. I modellen antas således 
att det finns tillräckligt med boplatser i anslutning till födosöksom-
råden. Födosök sker bland blommande nektarväxter, buskar och frukt-
träd bland annat. De flesta arter rör sig inom en radie av 200-500 
meter, även om det finns de som flyger över betydligt större avstånd. 

Poäng Kriterium polliering

Hög kapacitet- 3 poäng • Ängs- och betesmarker, odlingslotter.

Kapacitet – 2 poäng • Bebyggelse med stor andel grönska, 
Begravningsplatser. 

• Parker eller gräsytor med hög variation.

Viss kapacitet- 1 poäng • Bebyggelse med viss andel grönska, Parker 
eller gräsytor med viss variation.

Underlag: Jordbruksverkets blockdatabas, ängs- och hagmarksinventeringen (TUVA), 

Ortofoton, fältbesök samt Lantmäteriets fastighetskarta.
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Luftrening
Både barr- och lövträd renar luften men är olika bra vid olika tid-
punkter på året. En blandning av barrträd och lövträd ger den bästa 
effekten över tid. Blandskogar och trädridåer med både barr- och löv-
träd har fått den högsta poängen.
Tabell 3. Tabellen visar värderingen av grönområden efter luftrenande funktion

Poäng Kriterium luftrening

Hög kapacitet- 3 poäng • Blandskog.

Kapacitet – 2 poäng • Lövskog och barrskog var för sig.  
Bebyggelse med stor andel grönska.

Viss kapacitet- 1 poäng • Halvöppen gräsmark eller park med stor 
andel träd.

• Bebyggelse med stor andel grönska.

Underlag: Ortofoton, fältbesök

Klimatreglering
Större skogsområden över 150 hektar har förmåga att skänka parkbris 
över 1 kilometer in i intilliggande omgivningar. Områden över 3 
hektar bidrar till parkbris i närområdet. Fuktlövskogar har en än större 
klimatreglerande effekt och har därför extra stor betydelse för tjänsten. 
Mindre skogsområden som inte ger upphov till parkbris har även de 
betydelse för tjänsten då de kan skänka skugga och bidra till det lokala 
klimatet, men har fått lägre poäng. Större skogsområden kan vara inde-
lade i mindre delområden, som all får högsta poäng om de ingår i 
skogsområde över 3 hektar. 
Tabell 4. Tabellen visar värderingen av grönområden efter klimatreglerande funktion

Poäng Kriterium för klimatreglering

Hög kapacitet- 3 poäng • Skogsområden > 50 hektar, hav och  
stora sjöar.

Kapacitet – 2 poäng • Skogsområden 3-50 ha, fuktskogar 
 < 3 hektar.

• Trädklädda parkområden/betesmarker  
>4 ha. 

Viss kapacitet- 1 poäng • All skog < 3 hektar. 

• Trädklädda parkområden/betesmarker 
 < 4  ha. 

• Mindre vattendrag och sjöar < 3 ha. 
Områden som innehåller sjöar.

• Bebyggelse med stor andel grönska

• Trädrader i stadsmiljön (OBS Denna kategori 
karteras inte i rapporten eftersom detaljgra-
den inte ryms inom projektets omfattning).

Underlag: Markytor fastighetskartan, ortofoton, fältbesök
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Bullerdämpning
Skogsområden över 25 meter breda och löper mer än 70 meter längs 
väg eller annan bullerkälla har god bullerdämpande effekt (The 
HOSANNA projekt, 2013). Även större gräsmarker är goda buller-
dämpare om de är över 45 x 70 meter. Eftersom alla mjuka ytor med 
vegetation har en viss förmåga att dämpa ljud även om de är mindre 
har de fått poäng för tjänsten. Ingen gradering av områdenas storlek 
under 25 x 70 meter respektive 45 x 70 meter har utförts vilket gjort 
att alla områden under den ytan fått lägsta poäng. 

För att bedöma kapaciteten för bullerdämpning används bredd och 
längd av skog samt gräsmarker. För att inte manuellt behöva mäta 
samtliga geografiska områden i studien beräknades medelbredd genom 
nedanstående formel. 

(Perimeter/pi) * area/(perimeter**2/(4*pi)) 

För att uppnå hög sannolikhet att skogsområden är 70 m långa och 25 
m breda användes medelvärdet av de båda talen (70+25)/2= 45. 
Områden med en medelbredd över 45 m användes sedan som krite-
rium för högsta poäng för bullerdämpning. För att kontrollera resul-
tatet gjordes ett stickprov av bredd och längd, för 25 olika polygoner. 
Alla polygoner utom en hade en bredd över  25 m och längd över 70 
m.

För bullerdämpning finns på grund av osäkerhet i datat endast två 
kategorier, där Hög kapacitet - 3 poäng utgör de strukturer som enligt 
HOSSANA project behövs för en effektiv bullerdämpning. All vegeta-
tion bidrar samtidigt med bullerdämpning och tilldelas därför viss 
kapacitet - 1 poäng.

Liknande beräkningar och analyser gjordes för öppna gräsmarker. 

Poäng Kriterium för bullerdämpning

Hög kapacitet- 3 poäng • Skogsområden med medelbredd > 45.

• Öppna gräsmarker med medelbredd > 55.

Viss kapacitet – 1 poäng • Övriga  skogsområden och öppna 
gräsmarker.

Underlag: Markytor fastighetskartan, ortofoton, fältbesök

Vattenrening och flödesreglering
För vattenrening och flödesreglering har våtmarker och sjöar samt 
sänkor i grönområden störst betydelse och sådana områden har därför 
fått den högsta poängen. Andra områden av stor betydelse är gröna 
ytor på mark med goda infiltrationsmöjligheter. Vegetation har för-
måga att fånga upp nederbörd som sedan avdunstar utan att nå 
marken, s k interception, och därför har även övriga grönområden till-
delats poäng för tjänsten.

Poäng Kriterium för vattenrening och flödes-
reglering

Hög kapacitet- 3 poäng • Sjöar, vattendrag och våtmarker.

• Grönområde där större delen utgör en 
lågpunkt.

• (Mer än 50 % av området utgör en lågpunkt).

Kapacitet – 2 poäng • Grönområde där viss del ligger i en lågpunkt 
(25 – 50 % av området utgör en lågpunkt).

• Grönområde på mark med god infiltration 
(sand, morän, torv, silt) (mer än 50 % jordart 
med god infiltration).

Viss kapacitet- 1 poäng • Övriga grönområden.

• Bebyggda områden med mycket stor andel 
grönska på mark med god infiltration.

Underlag: lågpunktskartering, topografisk analys, jordartskarta, ortofoton
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Kulturella Ekosystemtjänster

Hälsa, återhämtning och välmående 

Rekreativa värden
I värderingen av ekosystemtjänsten hälsa, återhämtning och välmående 
har nedan listade strukturer använts för att bedöma det samlade värdet. 
Värderingen utgår från utvalda sociotopvärden, upplevelsevärden 
(landskapets upplevelse, boverket) och Patrik Grahns 8 parkkaraktärer. 
Tillgänglighet är ett grundkriterium och bedöms efter områdets läge 
och anläggningsgrad. Delvis baserat på rapport boverket (landskapets 
upplevelse).

Upplevelsevärden:

 • Tyst område (Ostördhet i en variationsrik miljö)
 • Ostördhet (Ostördhet i en variationsrik miljö)
 • Hög biologisk mångfald (Ostördhet i en variationsrik miljö)
 • Mkt grönska (Ostördhet i en variationsrik miljö) (inget samband 
med villaområden med mkt grönska)

 • Variationsrikt (Ostördhet i en variationsrik miljö)
 • Vildhet/naturkänsla (Naturpräglad miljö)
 • Rofylldhet
 • Vattenkontakt 
 • Badmöjligheter
 • Tydligt estetiska värden
 • Rymd
 • Vida utblickar
 • Gräsmattor för rekreation, lek och sociala möten

Poäng Kriterium för hälsa, återhämtning och 
välmående

Högt värde - 3 poäng • Tillgängliga grönområden som innehåller fler 
än 5 av ovan beskrivna rekreativa värden.

• Alternativt områden med ett fåtal värden, där 
värdena bedöms vara så pass starka att de 
når högsta poäng. 

Värde – 2 poäng • Tillgängliga grönområden som innehåller 3-5 
av ovan beskrivna rekreativa värden.

Visst värde - 1 poäng • Tillgängliga grönområden som innehåller 1-2 
av ovan beskrivna rekreativa värden.

Underlag: Fältbesök, Närströvområden i Oxelösunds kommun, 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret, januari 2007, Brukarundersökning  
”Favoritplatser” 2018

Utbildning och lärande

För utbildning och lärande har grönområden endast kunnat tilldelas 2 
poäng - Värde för utbildning och lärande. Detta på grund av brister i 
underlag och data, vilket medförde osäkerheter kring grönområdens 
kvalitet och användning kopplad till ekosystemtjänsten. 

Poäng Kriterium för utbildning och lärande

Höga Värden – 2 poäng • Grönytor med höga naturvärden med tydligt 
syfte för naturpedagogik, exempelvis en 
våtmark med fågeltorn eller exempelvis en 
damm med groddjur, eller fågeltorn som är 
uppskyltat. Grönytor med naturvärden i direkt 
anslutning till skolor och förskolor (<300 m) 
där tillgängligheten inte påverkas av 
barriärer. Områden utpekade av pedagoger.

Underlag: Fältbesök, Närströvområden i Oxelösunds kommun, Oxelösunds kommun, 
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret, januari 2007, Kartunderlag med alla förskolor och 
grundskolor, Brukarundersökning 2018.
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Grönt kulturarv

För grönt kulturarv har grönområden endast kunnat tilldelas 2 och 3 
poäng, eller mycket höga värden och höga värden.  

Poäng Kriterium för grönt kulturarv

Mycket höga värden- 3 
poäng

• Grönområden som är utpekade i kulturmiljö-
program (kommunala och regionala) eller 
markerat som riksintresse för kulturmiljövård 
där människans nyttjande eller brukande av 
naturen format tydliga kulturhistoriska 
avtryck, exempelvis jordbrukslandskap med 
lång kontinuitet eller äldre parkområden med 
hög biologisk mångfald, går att uppleva på 
platsen.

Höga Värden – 2 poäng • Grönområden som tydligt visar människans 
nyttjande eller brukande av naturen format 
kulturhistoriska avtryck som tydligt går att 
uppleva på platsen. Exempelvis herrgårds-
miljöer och odlingslandskap med höga natur- 
och upplevelsevärden. 

• Övriga grönområden där människans 
nyttjande eller brukande av naturen format 
kulturhistoriska avtryck går att uppleva på 
platsen som exempelvis öppna odlingsland-
skap med värdefulla, flerskiktade brynmiljöer. 

• Bebyggelse med stor andel grönska, med 
stor förekomst av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse där grönskan bidrar till det 
kulturhistoriska värdet. 

Underlag: Fältbesök, Närströvområden i Oxelösunds kommun, Oxelösunds kommun, 
kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museer
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