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SAMMANFATTNING
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en utvärdering av ekosystemtjänster (EST) i området
Stockrosen i Ulricehamns kommun inför upprättande av detaljplan. Området kallas i denna rapport för
utredningsområdet.
Ekosystemtjänster inom utredningsområdet har identifierats genom en naturvärdesinventering och studie av
kommunens översiktsplan. Naturvärdesinventeringen (NVI) utfördes den 25 maj 2018. Utredningsområdet har
delats in i delområden utifrån naturtyper (i naturvärdesinventeringen kallade naturvärdesobjekt) samt
markanvändning, se figur 1. Ekosystemtjänsterna har delats in i olika kategorier utifrån Naturvårdsverkets
styrdokument för ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2012, NV-00841-12). Ekosystemtjänsternas värde har
bedömts enligt skalan försumbart, visst, påtagligt, högt eller mycket högt.
Resultatet sammanfattas i figur 1 och tabell 1. De främsta värdena inom utredningsområdet finns i form av
estetiska och hälsofrämjande ekosystemtjänster, vilka finns i samhällsnära grönområden. Den samhällsnära
skogen i utredningsområdet ger värden i form av reglerande ekosystemtjänster, såsom reducering av buller och
temperaturreglering, samt kulturella ekosystemtjänster, vilka inkluderar estetiska värden, friluftslivsvärden och
allmänna hälsovärden. Estetiska värden kan inte tillskrivas något direkt monetärt värde, men kan fortfarande
vara värdefullt i sig, genom till exempel upplevelsevärden. Ekosystemtjänster som till exempel bullerreducering
och möjligheter till friluftsliv kan ha ett reellt monetärt värde genom att de minskar stress, vilket leder till lägre
kostnader för vård och sjukskrivningar. Det finns få försörjande ekosystemtjänster i utredningsområdet. Det
beror på att inget skogsbruk eller jakt bedrivs i utredningsområdet.
Ekosystemtjänsterna inom utredningsområdet ger alltså inget direkt monetärt värde, men kan ge stor positiv
påverkan på upplevelse och välmående hos lokalbefolkningen, jämfört med om utredningsområdet hade
bebyggts och skogsmiljöerna tagits bort.
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Figur 1. Delområden inom utredningsområdet, inom vilka olika typer av ekosystemtjänster förekommer. Färgerna syftar på indelningen
i olika klasser i naturvärdesinventeringen. Område med vit färg har inga förhöjda naturvärden. Inventeringsområdet för
naturvärdesinventeringen motsvarar utredningsområdet för denna utredning av ekosystemtjänster.
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Tabell 1. Ekosystemtjänster i utredningsområdet

Beteckning

Bedömt
värde

Delområde i
figur 1

EST 3a. Livsmedel från bär och svamp

Visst

1-4, 6

EST 10. Dricksvatten

Visst

1, 4

EST 28. Kompostering av trädgårdsavfall

Visst

1–4, 6

EST 30-32. Påverkan på näringsflöden i vatten

Påtagligt

1–7

EST 34a. Påverkan på lokalklimat-ind

Påtagligt

1-4, 6

EST 34b. Påverkan på lokalklimat-skugga

Påtagligt/visst
negativt

1-4, 6

EST 34c. Fuktighet

Påtagligt

1-4, 6

EST 35. Buller

Högt

1-4, 6

EST 36. Flödesdämpning vid källan

Påtagligt

1, 4

EST 37. Flödesdämpning nedströms

Påtagligt

1, 4

EST 38-40. Reglering av fastmaterial-flöden

Visst

1, 4

EST 41. Upprätthållande av bördighet

Påtagligt

1-4

EST 42. Upprätthållande av markens struktur

Påtagligt

1-4

EST 43. Pollinering

Påtagligt

3

6

EST Stockrosen, Ulricehamns kommun

2018-10-29

EST 44. Fröspridning

Högt

3

EST 45-46. Kritiska livsmiljöer för arter med utspridd livscykel

Högt

3

EST 47. Biologisk kontroll av skadegörare

Högt

3

EST 48-51 Naturens /landskapets existens- och arvsvärden,
naturens/landskapets värde för historiska, kulturella eller
religiösa seder eller känslor

Visst

2, 3

EST 53. Oorganiserat friluftsliv

Påtagligt

1-7

EST 54. Idrottsaktiviteter

Påtagligt

1–7

EST 56. Resurs för utbildning

Visst

1-4, 6

EST 57. Estetiska värden

Högt

1-4

EST 58. Hälsoeffekter

Högt

1-7

INLEDNING
UPPDRAG OCH SYFTE
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en utvärdering av vilka ekosystemtjänster som
förekommer inom området Stockrosen i Ulricehamns kommun inför upprättande av detaljplan. Total area är
cirka 4,3 ha. Syftet med att bedöma ekosystemtjänster är att förstå på vilket sätt naturmiljöerna kan vara
värdefulla för människor.
AVGRÄNSNING
Utredningsområdet illustreras i figur 1. Det sammanfaller med inventeringsområdet för en
naturvärdesinventering (NVI) som har gjorts inom utredningsområdet av Jakobi Sustainability AB. I denna
utvärdering av ekosystemtjänster görs inga bedömningar av marknadsvärde på skog, jordbruksmark, tamdjur
eller fastigheter.
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Figur 2. Översikt över utredningsområdet för denna rapport (utredningsområdet sammanfaller med inventeringsområde för
naturvärdesinventeringen).

METOD
Denna bedömning av ekosystemtjänster är utförd med hjälp av en tidigare utförd naturvärdesinventering,
vilken identifierade naturvärden som finns i utredningsområdet. Ekosystemvärden har bedömts utifrån
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Naturvårdsverkets styrdokument (bilaga 1) och Naturvärdesinventeringen (NVI) utförd 2018 (bilaga 2), och
redovisas i tabell 1-4. Områdesbeskrivning och kartor har hämtats från en naturvärdesinventering som utförts
av Jakobi Sustainability AB.
Undersökning och bedömning av ekosystemtjänster (EST) är gjord med hjälp av Naturvårdsverkets ramverk för
ekosystemtjänster, vilket är baserat på EU-ramverket för ekosystemtjänster (CICES). Naturvårdsverkets
ramverk är modifierat så att det reflekterar svenska förhållanden. Kategoriseringen och numreringen följer den
indelning av ekosystemtjänster som finns i Bilaga 1 i Naturvårdsverkets skrivelse ”Sammanställd information
om Ekosystemtjänster”, Ärendenummer NV-00841-12.
Ekosystemtjänster kan värderas monetärt, kvalitativt eller kvantitativt. I den här rapporten inkluderas även
stödjande ekosystemtjänster.
Värdet av ekosystemtjänsterna har bedömts enligt följande skala:
•
•
•
•
•

Mycket högt värde, till exempel stor betydelse för att säkra en orts dricksvattentäkt eller ett mycket
populärt rekreationsområde.
Högt värde, till exempel högproduktiv jordbruksmark
Påtagligt värde, till exempel något som fler än ett fåtal människor medvetet uppskattar eller som kan
antas ha betydelse för deras välbefinnande.
Visst värde, mer än försumbart värde för människor.
Försumbart värde.

ALLMÄN BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet ligger i södra delen av Ulricehamns tätort och består av två naturområden som knyts
samman av en grön korridor. Även ett långsmalt område som ligger cirka 40 meter öster om delområde nr 6
och cirka 100 meter söder om delområde nr 7 ingår i utredningsområdet.
Inom utredningsområdet förekommer två områden med högt naturvärde (klass 2), två områden med påtagligt
naturvärde (klass 3) och ett område med visst naturvärde (klass 4). De områden med förhöjda naturvärden som
pekats ut i naturvärdesinventeringen redovisas i Figur 3 och Bilaga 1.
Område 1 och består av alsumpskog. Detta delområde har stående vatten under stora delar av året och är en
ovanlig naturtyp i Västsverige. Det har högt naturvärde. Delområde 2-4 består av lövskog som domineras av al
eller ek, med inslag av sälg, och är viktiga biotoper för vårflygande insekter. Delområde 2-3 har påtagligt
naturvärde medan delområde nr 4 har högt naturvärde. Delområde 5 består av en gräsmatta och parkträd,
framför allt sälg. Delområde 6 består av trivial lövskog utan några förhöjda naturvärden. Delområde 7 består av
en gräsplan med strödda parkträd utan förhöjda naturvärden.
Delområde 1 och 2 bedöms vara viktiga som en grön kil mot stadsparken i Ulricehamn.
Inom utredningsområdet förekom ett påfallande rikt fågelliv, med bland annat häckande stare och
rödvingetrast och gott om spår efter hackspettar. Även mängden död ved är ställvis påfallande och spår efter
vedlevande insekter är inte ovanligt.
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Figur 3. Delområden inom utredningsområdet, med olika förhållanden för ekosystemtjänster.

RESULTAT
STÖDJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER
Stödjande ekosystemtjänster är ekosystemets funktioner som gör att alla andra typer av ekosystemtjänster
fungerar, till exempel produktion av syre genom fotosyntes, biologisk mångfald, jordbildning, närings- och
vattencykler och bildande av olika livsmiljöer för växter och djur (Boverket 2018). Denna typ av
ekosystemtjänster är svåra att kvantifiera, men är viktiga som underlag för att förstå värdet av de andra
ekosystemvärdena då de ger förståelse för de grundläggande förutsättningar som finns inom
utredningsområdet. De stödjande ekosystemtjänsterna bör inte värderas för sig utan som stöd
för de direkta tjänsterna. Hög omsättningstakt i de biogeokemiska kretsloppen ger till exempel grovt
sett bättre förutsättningar för både viltproduktion och odling. Det finns även så kallade
top-downmekanismer, till exempel att odlingen – eller sammansättningen på djurlivet – styr omsättningen i
kretsloppen. Detta är mer regel än undantag både i land- och vattenekosystem. (Melica 2017)
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PRIMÄRPRODUKTION
Sumpskog är långsamtväxande och har därmed låg primärproduktion. Den ger låg avkastning och är inte en
ekonomiskt viktig lövskog.
BIOGEOKEMISKA KRETSLOPP
Delområdena har god tillgång till och omsättning av näringsämnen.
JORDMÅNSBILDNING
Existerande lövskogar och sumpskogar bibehåller och förnyar jordmånen. Ingen podsolering sker.
BIOLOGISK MÅNGFALD
Biologisk mångfald brukar anges som mångfald på genetisk, art- och ekosystemnivå. Förutom att bevarandet av
dessa på global nivå anses som ett värde i sig kan lokal mångfald vara av stort
värde för allt från forskning till undervisning och naturupplevelser. Vad gäller värde för andra
tjänster handlar det i allmänhet mer om vilka arter och ekosystem som finns än om mångfalden i
sig. (Melica 2017)
Inom utredningsområdet finns förhöjda naturvärden i delområde nr 1-4. Delområde 1 och består av
alsumpskog som har högt naturvärde. Även delområde 4 har högt naturvärde (lövskog som domineras av al
eller ek med inslag av sälg. Även delområde 2-3 består av lövskog som domineras av al eller ek, med inslag av
sälg. Delområde 2-4 är viktiga biotoper för vårflygande insekter.
Sumpskogar, som beskrivs för de andra ekosystemtjänsterna nedan, är en naturtyp som är ovanlig i Västsverige
och har stor betydelse för biologisk mångfald.
EKOLOGISKA SAMSPEL
Ekologiska samspel kan handla om till exempel näringsvävar, interaktioner mellan trofinivåer eller evolutionära
processer vilka är avgörande för en mängd olika andra indirekta och direkta tjänster, såsom primärproduktion,
virkesproduktion, viltstammar, biologisk mångfald etc. (Melica 2017). Sumpskogar och lövskogar har intrikata
näringsvävar och stor betydelse för den biologiska mångfalden. De beskrivs för de andra ekosystemtjänsterna
nedan. Utredningsområdet har betydelse som en grön kil och spridningskorridor för olika arter till och från den
närbelägna stadsparken. Klövdjur kan röra sig i skogsbryn, längs vattendrag och i skogen längs djurstigar.
LIVSMILJÖER
Inom området finns många olika typer av livsmiljöer, till exempel sumpskog, lövskog och gräsmark och
topografin skapar olika typer av mikroklimat inom dessa miljöer. Inom utredningsområdet finns bland annat
viktiga livsmiljöer för fågellivet och möjligen för groddjur i sumpskogarna, se även ekosystemtjänsterna nr
45-46.
STABILITET & RESILIENS
Komplexa miljöer inom utredningsområdet ger hög resiliens mot snabba förändringar i miljön.
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FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER
Försörjande ekosystemtjänster utgörs av monetärt viktiga tjänster från naturen som försörjer brukare och
industrier.
EST 1-2. LIVSMEDEL FRÅN GRÖDOR OCH TAMDJUR
Livsmedel från grödor och tamdjur saknas eftersom marken inte brukas.
EST 3A. VILTKÖTT
Vilt betar i området men jakt får inte bedrivas så nära bostäder.
EST 3B. BÄR OCH SVAMP: VISST VÄRDE
Bostadsnära bär och svamp-plockning har upplevelsevärde för bostadsområden. Det bedöms ha ett visst värde
som ekosystemtjänst.
EST 4. FISKPRODUKTION
Fiskproduktion saknas, eftersom inga vatten som producerar fisk eller skaldjur finns.
EST 5-9. LIVSMEDEL FRÅN VATTENMILJÖER
Livsmedel från vattenmiljöer saknas eftersom inga produktiva vatten finns.
EST 10. DRICKSVATTEN: VISST VÄRDE
Det är oklart om område 1 och 4 (se figur 3) bidrar till grundvattenbildning eftersom marken består av lera.
Generellt sett kan grundvattenbildning ske där lera möter berg eller där lera blandas med mer grovkorniga
material.
EST 11. DRICKSVATTEN FRÅN GRUNDVATTEN.
Inget uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning sker. Ingen avrinning sker mot Ulricehamns
grundvattentäkt.
EST 12. VATTEN FÖR BEVATTNING
Inget yt- eller grundvatten tas från utredningsområdet för konstbevattning.
EST 13-14. VATTEN FÖR INDUSTRI
Vatten för industri saknas, eftersom inga industrier tar vatten direkt från utredningsområdet.
EST 15. VIRKE OCH MASSAVED
Skogsbruket som bedrivs inom utredningsområdet är försumbart.
EST16-22. ANDRA BIOLOGISKA RÅVAROR
Andra biologiska råvaror saknas. Inga råvaror till industrier är av intresse inom utredningsområdet.
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EST 23. BIOENERGI FRÅN SKOG
Bioenergi från skog är försumbart. Eventuellt kan visst uttag av ved till förbränning tas ut, men värdet av detta
bedöms som försumbart. Närliggande bostäder är inte beroende av ved från utredningsområdet för
uppvärmning.
EST 24-27. ÖVRIG BIOENERGI
Övrig bioenergi saknas. Inget uttag av bioenergi förekommer.
REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER
Reglerande ekosystemtjänster är naturens egna reglering av viktiga processer som till exempel rening av luft,
vatten, minskning av ljudnivåer från störande ljud.
EST 28. KOMPOSTERING AV TRÄDGÅRDSAVFALL: VISST VÄRDE
I grönområden som ligger mycket nära bostadsområden kan viss tippning av trädgårdsavfall förekomma.
Området bedöms därför ha visst värde i form av kompostering av trädgårdsavfall utan att använda
transportmedel. Detta medför viss näringstillförsel till skogen.
EST 29. EFTERBEHANDDLING MED DJUR
Efterbehandling med djur förekommer inte inom utredningsområdet.
EST 30-32. PÅVERKAN PÅ NÄRINGSFLÖDEN I VATTEN: PÅTAGLIGT VÄRDE
Skog och grönområden förhindrar näringsläckage till närliggande vatten, då skog och park tar upp en viss del av
näring som kan läcka från trädgårdar till vattendrag. Värdet bedöm som påtagligt.
EST 33. BETYDELSE FÖR VÄXTHUSGAS-BALANS
Skog fungerar som en koldioxid-sänka. Utredningsområdet är dock litet varför värdet är försumbart.
EST 34A. PÅVERKAN PÅ LOKALKLIMAT – VIND: PÅTAGLIGT VÄRDE
Skog ökar omblandning av luft och skyddar mot starka vindar. Värdet bedöms som påtagligt.
EST 34B. PÅVERKAN PÅ LOKALKLIMAT-SKUGGA: PÅTAGLIGT/VISST NEGATIVT VÄRDE HÖST TILL
VÅR, PÅTAGLIGT/VISST NEGATIVT VÄRDE SOMMARTID
Skog ger en kylningseffekt på närliggande områden samt orsakar skugga. Detta kan vara negativt för fastigheter
vid vissa tider på året och positivt under varma sommarmånader Värdet bedöms som påtagligt/visst negativt
värde höst till vår samt påtagligt/visst värde sommartid.
EST 34C. FUKTIGHET: PÅTAGLIGT VÄRDE
Skog ger en kylningseffekt och bibehåller fuktighet. Värdet bedöms som påtagligt.
EST 35. BULLER: HÖGT VÄRDE
Grönområden, speciellt skog, minskar bullernivån markant från vägar och industri. Värdet bedöms som högt.
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EST 36. FLÖDESDÄMPNING VID KÄLLAN: PÅTAGLIGT VÄRDE
Alsumpskogar i naturvärdesobjekt nr 1 och 4 i naturvärdesinventeringen motverkar översvämningar genom att
magasinera av vatten sker. Värdet bedöms som påtagligt.
EST 37. FLÖDESDÄMPNING NEDSTRÖMS: PÅTAGLIGT VÄRDE
Alsumpskog bidrar till flödesutjämning. Värdet bedöms som påtagligt.
EST 38-40. REGLERING AV FASTMATERIAL-FLÖDEN: PÅTAGLIGT VÄRDE
Växtligheten förhindrar erosion. Värdet är påtagligt.
EST 41. UPPRÄTTHÅLLANDE AV BÖRDIGHET: PÅTAGLIGT VÄRDE
Lövskogar upprätthåller markerns bördighet och produktivitet genom att den inte har några försurande
effekter. Värdet bedöms som påtagligt.
EST 42. UPPRÄTTHÅLLANDE AV MARKENS STRUKTUR: PÅTAGLIGT VÄRDE
Skogen är obrukad och komplex i sin struktur. Markens struktur bibehålls av trädens rötter. Värdet bedöms
som påtagligt.
EST 43. POLLINERING: PÅTAGLIGT VÄRDE
Sälgar och parkträd inom utredningsområdet utgör en god resurs för vildbin och andra pollinerande insekter att
ger dem möjlighet att livnära sig. Pollinering ger påtagligt till högt värde för delområde nr 5, där parkområdet
med sälg sträcker sig in mot stadsparken. Sälgar ger möjligheter för pollinerande insekter att livnära sig i
området. Utredningsområdet fungerar som en grön korridor som skapar spridningsvägar för mellan olika
grönområden och den närliggande stadsparken. Även om utredningsområdet inte ligger i direkt anknytning till
jordbruk kan lokala värden uppstå från honungsproducerande bin. Detta är av betydelse för livscykler och
upprätthållande av biologisk mångfald. Värdet inom utredningsområdet bedöms som påtagligt.
EST 44. FRÖSPRIDNING: HÖGT VÄRDE
Starar (VU) och ett rikt fågelliv gör att det finns goda möjligheter för fröspridning. Värdet bedöms som högt.
EST 45. LIVSCYKLER FÖR UNGSTADIER
Inga ungstadier av skyddade arter gynnas specifikt av de delområden som beskrivs.
EST 46. LIVSCYKLER FÖR ANNAT ÄN UNGSTADIER
Inventeringsområdet har försumbart värde för fåglar som rastplats eller spelplats. Inga skyddade arter gynnas
av denna plats specifikt.
EST 47. BIOLOGISK KONTROLL AV SKADEGÖRARE: PÅTAGLIGT VÄRDE
Insektsätande fåglar medför kontroll av skadegörare och kan ge en positiv effekt för den lokala upplevelsen (till
exempel genom att de äter mygg och andra stickande insekter). Värdet bedöms som påtagligt.
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KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kulturella ekosystemtjänster innefattar de tjänster som kommer från ickemateriella tjänster så som
rekreationsvärden och upplevelsevärden.
EST 48-51. NATURENS /LANDSKAPETS EXISTENS- OCH ARVSVÄRDEN OCH NATURENS
/LANDSKAPETS VÄRDE FÖR HISTORISKA, KULTURELLA ELLER RELIGIÖSA SEDER ELLER KÄNSLOR:
VISST-PÅTAGLIGT VÄRDE
Inga kända kulturhistoriska lämningar förekommer i området. Utredningsområdet ger värdefulla upplevelser då
det ligger nära bostäder och är välbesökt av närboende.
EST 52. ORGANISERAT FRILUFTSLIV
Värdet för organiserat friluftsliv är försumbart då utredningsområdet är för litet för denna typ av aktiviteter.
EST 53. OORGANISERAT FRILUFTSLIV: PÅTAGLIGT VÄRDE
Utredningsområdet ligger när bostäder och har eller kan ha stor betydelse som ett nära grönområde för
folkhälsa, genom till exempel promenader, joggingturer, rastning av hundar, barns lek i naturen, skolaktiviteter
och förskola med mera.
EST 54. IDROTTSAKTIVITETER: PÅTAGLIGT VÄRDE
Utredningsområdet är ett samhällsnära grönområde som har eller kan ha stor betydelse för löpning, gång,
skolaktiviteter och förskola.
EST 55. RESURS FÖR FORSKNING
Forskning förekommer inte. Utredningsområdet ligger långt från ett universitet. Kapacitet finns för framtida
värden om sumpskogar behålls, då dessa har ett högt artvärde och intrikata näringsvävar. Det finns ett stort
antal andra bostadsnära grönområden som kan användas för forskning och ligger närmare universitet. Värdet
för forskning bedöms som försumbart.
EST 56. RESURS FÖR UTBILDNING: VISSTVÄRDE
Möjlighet finns för utflykt för skolklasser till seminaturliga miljöer. Detta bedöms ha ett visst värde.
EST 57. ESTETISKA VÄRDEN: HÖGT VÄRDE
Lövskogen och alsumpskogen inom utredningsområdet har höga värden för naturupplevelser, då denna
naturtyp är tilltalande för människor och ovanlig i Västsverige.
EST 58. HÄLSOEFFEKTER: HÖGT VÄRDE
Grönområdena inom utredningsområdet tar i viss mån hand om luftföroreningar och minskar buller. Möjlighet
till idrottsaktiviteter kan ge positiva hälsoeffekter. Närhet till natur minskar stress för närboende. Värdet
bedöms som högt.
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SLUTSATSER
Ekosystemtjänster för respektive delområde har sammanställts i tabell 1.
Inom utredningsområdet förekommer reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Alsumpskogarna och de
ekdominerade skogarna är välbesökta områden som korsas av flertalet stigar. Detta gör att upplevelsevärdet
bedöms som högt i området. Alla relaterade ekosystemtjänster blir därmed av högt värde, däribland estetiska
värden och hälsoeffekter. De komplicerade näringsvävarna i alsumpskogen och lövskogen utgör en god resurs
för biologisk mångfald.
Värdet av försörjande ekosystemtjänster är litet inom utredningsområdet. Värdet av skogsbruk eller jakt som
bedrivs inom utredningsområdet är försumbart. Bär- och svampplockning är småskalig, och ger troligen främst
upplevelsevärden till lokalbefolkningen. Vattenresurser finns i alsumpskogarna under normala förhållanden,
men bidrar inte till grundvattentäkten i Ulricehamns kommun. Sumpskogarna fördröjer och magasinerar
ytvatten. Odlingslandskap ligger inte i nära anslutning till utredningsområdet, vilket gör att ekosystemtjänster
såsom pollinering inte har en direkt påverkan på avkastning i odling av grödor.
Utredningsområdet utgör ett samhällsnära skogspartier och är som sådant en betydelsefull resurs för
boendemiljön. Utredningsområdet ger också ett betydelsefullt upplevelsevärde och värde som
motionsmöjlighet. Detta bedöms ge högt värde för den allmänna hälsan för närboende. Detta ger också ett
samhällsekonomiskt värde i form av en den hälsofrämjande effekt som naturen har på människor, vilken
minskar stress och stressrelaterade sjukdomar.
De beskogade delarna av utredningsområdet har stor effekt på fuktighet, beskuggning och bullerskydd, där
skogspartier reglerar extrema temperaturer och skärmar av bostäder från bullerkällor. Bullerreducering beror
på tätheten hos skogsbeståndet. Alsumpskogarna är mycket tätt beväxta, vilket gör att de kan ge ett högt värde
för bullerreducering. Det finns också ett värde i den visuella avskärmningen från bullerkällan (Bucur, Voichita,
2006).
Sälgar och parkträd inom utredningsområdet utgör en god resurs för vildbin och andra pollinerande insekter att
ger dem möjlighet att livnära sig. Pollinering ger påtagligt till högt värde för delområde nr 5, där parkområdet
med sälg sträcker sig in mot stadsparken. Även om utredningsområdet inte ligger i direkt anknytning till
jordbruk kan lokala värden uppstå från honungsproducerande bin. Detta är av betydelse för livscykler och
upprätthållande av biologisk mångfald. Värdet inom utredningsområdet bedöms som påtagligt.
Ekosystemtjänsterna inom delområde 1 och 4, bostadsnära alsumpskogar, ger har högst värden.
Ekosystemtjänsterna består av upplevelsevärden och hälsofrämjande effekter från bostadsnära grönområden
samt stor artrikedom.
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Tabell 2. Ekosystemtjänster inom utredningsområdet

Beteckning

Värde

Delområde

EST 3a. Livsmedel från bär och svamp

Visst

1-4, 6

EST 10. Dricksvatten

Visst

1, 4

EST 28. Kompostering av trädgårdsavfall

Visst

1–4, 6

EST 30-32. Påverkan på näringsflöden i vatten

Påtagligt

1–7

EST 34a. Påverkan på lokalklimat – Vind

Påtagligt

1-4, 6

EST 34b. Påverkan på lokalklimat-skugga

Påtagligt/visst
negativt

1-4, 6

EST 34c. Fuktighet

Påtagligt

1-4, 6

EST 35. Buller

Högt

1-4, 6

EST 36. Flödesdämpning vid källan

Påtagligt

1, 4

EST 37. Flödesdämpning nedströms

Påtagligt

1, 4

EST 38-40. Reglering av fastmaterial-flöden

Visst

1, 4

EST 41. Upprätthållande av bördighet

Påtagligt

1-4

EST 42. Upprätthållande av markens struktur

Påtagligt

1-4

EST 43. Pollinering

Påtagligt

3
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EST 44. Fröspridning

Högt

3

EST 45-46. Kritiska livsmiljöer för arter med utspridd livscykel

Högt

3

EST 47. Biologisk kontroll av skadegörare

Högt

3

EST 48-51 Naturens /landskapets existens- och arvsvärden,
naturens /landskapets värde för historiska, kulturella eller
religiösa seder eller känslor

Visst

2, 3

EST 53. Oorganiserat friluftsliv:

Påtagligt

1-7

EST 54. Idrottsaktiviteter

Påtagligt

1–7

EST 56. Resurs för utbildning

Visst

1-4, 6

EST 57. Estetiska värden

Högt

1-4

EST 58. Hälsoeffekter

Högt

1-7

Förslag till anpassningar i detaljplan:
•

•

Delområde 1- 4 sparas som Natur och fortsätter att fungera som en grön kil mot stadsparken i
Ulricehamn. Detta främjar ekosystemtjänster knutna till samhällsnära naturområden samt stödjande
ekosystemtjänster. Parkområdet i område 5 behålls och underhålls som park.
Skogen i delområde 6 utvecklas, men äldre träd sparas, speciellt sälg, då denna gynnar pollinerande
insekter.

FÖRSLAG TILL FÖRDJUPADE ANALYSER
Vi föreslår att följande ekosystemtjänster väljs ut för fördjupad/monetär värdering:
• Värdet för oorganiserad barnlek (fördjupad analys av omfattning)
• Värdet som utflykts/exkursionsområde för förskolor och skolor (lärarintervjuer)
• Värdet av skogen som vindskydd (mätningar och intervjuer före och efter)
• Värdet av bullerminskning (betalningsvilja)
• Värdet av vardagsupplevelse av närnatur (betalningsvilja alt. analys av skillnader i
fastighetsvärden med olika avstånd till grönområde)
• Värdet av närbeläget lövskogsbryn (studie av villapriser i förhållande till brynavstånd,
alternativt betalningsvilja för att behålla/slippa i förhållande till uppmätta avstånd.
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Bilaga 1

DELOMRÅDE 1 – SKOG OCH TRÄD
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2
Biotop: Aldominerad blandlövskog
Beskrivning och naturvärden:
Aldominerad lövblandskog med inslag av grov ek. Bedöms ha en rik lundflora men då det var mycket torrt vid
inventeringstillfället var detta lite svårbedömt. En bäck rinner via en ravin genom området där spår av tidigare
dämning observerades. Bäckrundmossa var en karaktärsart vid bäcken. Ett större bestånd av strutbräken samt
lundarv observerades. Ställvis gott om död ved. Området bedöms ha varit mycket fuktigare då alarna hade
välutvecklade socklar. Enstaka grova sälgar i kanten av området gynnar vårflygande insekter bland annat
vildbin. Aldominerade skogar är en bristvara i södra Sveriges skogar därav den höga värdeklassningen. Alticka
observerades på flera träd. Rikt fågelliv med bland annat trädgårdssångare, härmsångare med flera arter. Gott
om spår av födosökande hackspettar möjligen häckar mindre hackspett objektet. Detta område tillsammans
med område 2 utgör en grön kil mot Stadsparken i Ulricehamn.
DELOMRÅDE 2 – SKOG OCH TRÄD
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2
Biotop: Ekdominerad blandlövskog
Beskrivning och naturvärden:
Eken dominerade detta område men med ett visst inslag al. Inga äldre individer av ek. En rik lundflora där
skogsnävan dominerade markskiktet. Stare häckade i ett hålträd.
DELOMRÅDE 3 – SKOG OCH TRÄD
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3
Biotop: Blandlövskog
Beskrivning och naturvärden:
Blandlövskog med inslag av en del ädla lövträd som alm och ek. En del död ved. Spår av mänskliga aktiviteter.
Ganska fattigt fältskikt. Rikt fågelliv.

DELOMRÅDE 4 – SKOG OCH TRÄD
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Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2
Biotop: Alsumpskog
Beskrivning och naturvärden:
En alsumpskog som troligen har dränerats på senare år. Välutvecklade socklar tyder på att delområdet varit
mycket fuktigare tidigare. Fältskiktet dominerades av älgört en art som snabbt tränger in när det blir lite
torrare. Stare (VU) häckade i ett hålträd. Även ett eller eventuellt två par av rödvingetrast observerades. Rikt
fågelliv för övrigt. Spår av vedlevande insekter i en högstubbe. Alsumpskogar är en bristvara i södra Sveriges
skogar därav den höga värdeklassningen.
DELOMRÅDE 5 – PARK OCH TRÄDGÅRD
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4
Biotop: Gräsyta med en gles trädrad.
Beskrivning och naturvärden:
Kortklippt gräsmatta med planterade träd. Ett flertal bärande träd av oxel och rönn. Dessa utgör en viktig
födokälla för bland annat fåglar men har också betydelse för pollinerande insekter.
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