
1(1) 
 

 

Postadress: Box 300, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter 
Tfn: 0225 – 55 000  │  Fax: 0225 – 516 65  │  E - post: miljo@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

SÄTERS KOMMUN 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
 

 
 
 
 
 

Detaljplan Boberg 5:5 och 5:7  
– naturvärdesinventering 
Bakgrund 
Frågan om utbyggnad med ett antal tomter för fritidshus eller permanentboende i 
sluttningen mot Dalälven vid Boberg har varit aktuell sedan 2011. Ett varierat antal 
bostäder i olika lägen har prövats. För närvarande finns en ansökan om planbesked 
för åtta stycken specialbostäder för rekreation och träning för personer med funk-
tionsnedsättningar och deras familjer. I ansökan ingår även bryggor/flotte, möjlighet 
till personalbostäder, och andra gemensamma anläggningar. 
 

Generell beskrivning av området 
Den plana marken i området ovanför den direkta sluttningen mot älven består till 
stora delar av äldre odlingsmark som på ortofoton från 1960 ger intryck av att vara 
helt öppen förutom enstaka träd och buskar längs diken etc. Utifrån detta finns en 
yngre lövskog med några enstaka äldre solitärträd. Gråal dominerar oftast, men även 
bland annat rönn, hägg, sälg, björk, poppel, olvon m.m. förekommer. Skogens upp-
komst genom naturlig igenväxning återspeglar sig i förhållandevis stor variation i 
trädslagssammansättning, slutenhet m.m. Ett tydligt inslag i den yngre skogen är 
också ursprungligen odlade arter som olika former av vinbär, benved, måbär, snöbär, 
smultronschersmin, berberis m.fl. 
 
En viss begynnande självgallring har skett, varför det finns ett litet inslag av död ved i 
klenare dimensioner. På dessa, samt de lite grövre stubbar som finns efter sentida av-
verkningar, finns en del vedsvampar som al- och platticka. Mer krävande arter verkar 
dock saknas. I lövskogen finns också förhållandevis gott om ”småfåglar”, där en art 
som gärdsmyg gynnas av den rika undervegetationen. 
 
Marken är tydligt näringsrik, vilket ger en frodig växtlighet med stort inslag av kväve-
gynnade arter som brännässla och hundkex. I vissa delar skulle växtligheten kunna 
beskrivas som ”begynnande lundflora” med exempelvis trolldruva, men efter de röj-
ningar som skett hittas också ”ogräsarter” som gynnas av det fläckvis högre ljusin-
släppet. Inga direkt sällsynta eller på övrigt sätt direkt skyddsvärda växter noterades. 
Hallon, åkertistel, fyrkantig johannesört, nejlikrot och hundäxing är några exempel på 
vanliga arter i området. 
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Bedömning och rekommendationer 
Naturligt uppkomna lövskogsmiljöer av detta slag har ett naturvärde som ökar med 
trädens ålder, uppkomsten av död ved etc. Om miljön fick utveckla sig fritt finns 
därför en potential för högre naturvärden att utvecklas inom några decennier. Sam-
tidigt begränsas värdet av den bristande kontinuiteten på äldre träd och död ved samt 
de avverkningar som skett på senare tid. Idag är därför naturvärdena begränsade. 
 
En rimlig tankegång vid planläggning av området idag bör kunna vara: 

1. Bevarande i så hög grad som möjligt av de äldre träd/trädgrupper som finns kvar 
(se karta i bilaga 1) 

2. Sparande av vissa partier med mer naturlig växtlighet mellan byggnaderna. Det är 
dock svårt att enkelt avgränsa några specifika lämpliga områden, utan ytor får 
väljas utifrån en helhetsavvägning. 

3. I de områden som behöver ha en lite mer öppen karaktär bör hänsyn tas till 
artrikerikedomen av träd och buskar genom att i så hög grad som möjligt spara 
en mångfald av olika arter.  

4. Hänsyn till naturlig vegetation i den direkta älvstranden för att undvika ras- och 
skredrisker och göra de vackra utblickarna över älvlandskapet tillgängliga för 
besökare. 
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