Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig
återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner
gjorde den 4 november ett besök i det område som Nacka kommun föreslår för tillfällig
återvinningscentral.
Syftet med besöket var att bilda sig en uppfattning om naturvärdena och dokumentera dessa. Delar
av området har tidigare inventerats1 och då konstaterades att hela skogsområdet runt Dalkarlstippen
har höga naturvärden. Området V om Boovägen ingick dock inte i den inventeringen.
Vi har gjort nya fynd av signalarter och rödlistade arter sedan inventeringen 2011.
”Med signalarter menas en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja
skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett avvikande
skogsområde som kan vara nyckelbiotop”.2
”En rödlista är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser,
d.v.s. Sverige i vårt fall.”3
Med denna rapport vill vi belysa vilka höga naturvärden som finns i området. Skogen som visas på
bilderna kommer att helt försvinna om planerna förverkligas. Det blir ett oåterkalleligt ingrepp i
Nackas grönstruktur, och detta för en tillfällig lösning.
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Dalkarlskärret, detaljerad naturvärdesinventering av skogen kring tippen
(Pro Natura 2011).
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Området Ö om Boovägen
Området kan i stora delar karakteriseras som barrnaturskog med stort lövinslag. Mer ekdominerad
skog finns också men det området berörs inte direkt av den föreslagna återvinningscentralen.
Tillsammans med biolog Tomas Fasth har vi under hösten 2014 hittat signalarterna trådticka och
luddticka, den senare även rödlistad som Nära hotad.

På bilden syns en grov gammal gran som knäckts vid basen förmodligen av en storm. Trådtickans
fruktkroppar syns vid stambasen.

Luddtickan förekommer på minst två platser inom området. Luddtickan signalerar örtrika granskogar
med höga naturvärden, vanligen är det granskog på kalkrikt underlag eller andra mineralrika ytor där

det ofta förekommer många ovanliga och rödlistade arter1. Enligt Artdatabanken bör kända lokaler
undantas från slutavverkning4

Flera av granarna uppnår ca 2 m i omkrets vilket är ovanligt och bara förekommer i skogar
opåverkade av skogsbruk.

Skogen är varierad med inslag av ek och tall.
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Artfaktablad, luddticka, Artdatabanken 2010

Bilden ovan är tagen från en bergknalle som måste sprängas bort om återvinningscentralen ska
anläggas på platsen. Nedanför bergknallen syns den mycket fågelrika sumpskogen som omger en stor
del av Dalkarlstippen. Även denna värdefulla sumpskog kommer att påverkas av planerna.

Ovan syns signalarten stubbspretmossa som är ett tecken på gammal skog med lång kontinuitet och
med en rik tillgång på död ved och hög luftfuktighet.

Området V om Boovägen

Detta område ingick inte i inventeringen som gjordes 2011 inför programmet för sydöstra Boo. Även
detta område har höga naturvärden med gammal opåverkad barrnaturskog.

Området domineras av gran men ekar förekommer också.

På denna låga fann vi vid besöket den 4 november den rödlistade ulltickan. Ulltickan är
huvudsakligen knuten till restbestånd av barrnaturskog som är orörda eller måttligt påverkade5.

På samma låga syns även gnagspåren efter skalbaggen bronshjon. Det är en signalart som
förmodligen numera är allmän endast i den fjällnära skogen6. Dess larver lever under barken på
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Signalarter, Indikatorer på skyddsvärd skog, Skogsstyrelsen 2000
Nationalnyckeln, Skalbaggar: Långhorningar, Artdatabanken 2007

långsamt växande granar.

Många av granarna har spår efter signalarten granbarkgnagare som lever i barken på minst 80-åriga
granar. Den skadar inte träden och kan ses som en gammelskogsindikator.
Samlad bedömning
Den föreslagna platsen är till stora delar skogbevuxen och innehåller skog med höga naturvärden,
inventerad och redovisad i Grönprogrammet, som är underlag för Nackas översiktsplan 2012 och i
detalj inför programskrivningen för Detaljplan för Sydöstra Boo.
Hela området på båda sidorna av Boovägen har höga naturvärden. Fynd av flera signalarter och
rödlistade arter understryker detta. Vår bedömning är att området är viktigt som spridningszon för
djur och växter. Kompletterande naturinventeringar skulle behöva göras och området skulle behövas
sättas in i ett större sammanhang gällande grönstrukturen i sydöstra Boo.
Området har en rikedom på olika vedsvampar som vi sällan ser annars i Nacka. Området är även rikt
på olika marksvampar. Påtagligt är också att man ser många olika spår av olika vedinsekter i hela
området. Insekternas larver utgör viktig mat för hackspettar. Hackspettar är nyckelarter i skogen då
dem gör nya bohål varje år och på så sätt skapar möjligheter för många andra fåglar(och andra djur)
att finna boplatser.
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