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Länsstyrelsen i Stockholms iän
v1a

Sollentuna kommun
Stadsbyggnadskontoret
191 86 Sollentuna

Överklagaxde av Sollentuna kommuns beslut om detaljplan for del av
Margreteborg, Helenelund D-097-0 I

Sammanlirttning
Undertecknade sakägare instämmer i de anfurda skälen i denna skrivelse och yrkar att idnsstyrelsen ej fastställer
rubricerade detaljplan, antagen av Solientuna kommunlullmäktige 1993-06-15.

Skälen, som utvecklas i det foljande, är i sammanfaftring dessa:

Området är ett viktigt rekreationsområde iiir oss och fiir iavånare och arbetstagare i Sollentuna kommuns södra
del liksom for invånare och arbetstagare i Solna. Detta har tidigare utgort ett fastslaget värde i kommunens
planering. Den detaljplan som nu beslutats strider mot tidigare planering. Den översikliiga planeringen i
Sollentuna är inte styrande for detaljplaneringen - istäilet styr detaljplaneringen den översiktliga. Vi menar också
att NRL 2 kap. 6 § är tiilämpiig med hiinsyn till att fyra kommuners invånare har direkta och indirekta intressen

av Tegelhagssko gen som rekreationsområde.

Området har stor betydelse lor nationalstadsparken Uiriksdai-Haga-Brunnsviken-Djurgården §RL 3 kap, 7§ )
biologiska mångfald. Den foreslagna bebyggelsen skadar Ulriksdai-Tegelhagens biologiska kärnområde och

skär av spridningen av växter och djur d-els från detta område tili nationalstadparken, dels från Järvakilen till
nationalstadsparken. Nationalstadsparken är ett riksintresse enligt NRL 3 kap. 7§. S§ddsvärda arter hotas
genom den föreslagna detaijplanen.

Med häns1rr tili riksintresset och att området ingår i ett större område, den s.k. Järvakilen, med mycket stort
rekreationsvärde är det nödvändigt att de fyra kommuner vars planering berör detta område samordnar denna.

Länss§nelsen bör ta initiativ tili en sådan samordnad, översi.ktlig planering och i awaktan därpå inte godta några

detaljplaner som berör Järvakilen inklusive den foreliggande.
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Områdets behandling i tidigare planering
I 1988 års kommunplan fiir Sollentuna är hela orrrådet klassat som rekeationsområde och viktigt
naturvårdsområde, med undantag for området söder om Rådanvägen. Denna plan fiste störst vikt vid områdets
värde ur rekreationssynpunkt varvid barrskogen framstod som mest ssddsvåird_ )Iot bakgrund av dagens
insikter och tillkomsten av nationaistadsparken framstar idag området söder om. Rådanvägen som väl så
s§ddsvärt ur naturvårdssynpunkt (se nedan).

Den foreslagna detaljplanen strider mot den tidigare kommunplanen genom att exploatera stora områden norr
om Rådanvägen i det område som tidigare avsattes som relceations- och natun'fudsornråde. I den dåvarande
planen löd kommunfullmäktiges beslut: "att de områden som angivits som särskih vikriga att bevara iate utan
mycket starka skäl fär tas i anspråk for bebyggelse eller annan konkurrerande verksarrhet." Några sådana
"mycket starka skäI" har inte an{iirts. Denna motsäthing uppmärksammas även i dra foreliggande detasplanen:
"I det program ör en ftrdjupning av översiktsplanen fijr ivlargreteborg, som senar. togs fram och resulterade i
samrad under 1993, Itireslogs bebyggelse på delar av de, enligt kommunplanen, bevarandevärda ytorna.,, ...
"Dock avviker planen från den 1988 antagna kommunplanen- (s. 4)"

En ny kommunplan har antagits 1998. I denna avsätts srorzr områden for bebyg_eeise inom det som fidigare
beslutats bara fä tas i anspråk med mycket starka skäI. Grönkilen är i kommunplanea i998 definierad att iigga i
kanten på Edsviken istället for som i all annan planering omfauande hela Tegelhagsområdet. Områden som skall
säkerställas för bioiogisk mångfald är starkt fragmentiserade på ett sätt som stnder mot kunskapen om hur
biologiska kärnområden fungerar. De områden som skall säkerstäilas for biologisk mangfald har i kommunplan
1998 inkorporerat våtrnarken söder om Rådanvägen, vilket är bra, men bara skapa en smal tarm till Edsviken.
Norr dzirom är området sönderstyckat och hänger bara nödrorftigt ihop (s. 15 Kom-unplan 1998). Detta skall
jämforas med att hela området norr om Rådanvägen tidigare klassades som viktigt iör natuwården.

Tillkomsten av den nya kommunplanen visar att der är detaljplanen som är si.rande lor den ör,ersiktliga
planeringen istället t'ör tr'ärtont. sorn det skall vara enligt PBL.

I Stockholms iäns landstings "Grönstrukturen i Stockholmsregionen", ann:in av Regionplane- och
hafiknämnden iapril 1996, anges Järvakilen på ett annar sin än iSollentunas kor::::runplan. Landstinget anger
en Jän'akil som omlattar hela Tegelhagsområdet.

Områdets betydelse som biologiskt kärnområde
I Sollentunas naturvårdsplan 1993 klassas Tegelhagen som värdekärnor av klass III - naturområde av stort
kommunalt intresse. "Naturen i området är kulturpåverkad och utgörs av skogar omväxlande med öppna
gräsmarker. Skogama är främst äldre barrblandskogar men längs Edsvikens staad frnns smärre partier av
lundartade ädellövskogar med vdrdefull flora och fauna. Här finns en rad typiska och reiativt ovanliga lundarter
såsom myskmadra, lungört och akleja, samt figlar såsom härmsångare och stenl-näck." "inte mindre än 13
lövkädsarter har påträffats, bland dessa ingår samtliga ädellövskogsarter, plus päron, fågelbär och naverlönn."
..."Vid Tegelhagens gård finns en starkt kulturpåverkad lundmiijö med kultu:rlla och natuwetenskapliga
värden. Här påträffas en rad arter, unika ftir området i kommunen, som inkommit med gräsfrö eller från
planteringar nära gården och nu naturaliserat sig. Många arter finns i kommunen endast i detta område (s.95-
96)." Våtrnarksområdet nordost om Lillstugan hyser en relativt rik {ägelfauaa med våtmarksarter som
gräshoppssångare, sävsångare, näktergal, buskskvätta och eakelbeckasin. Då detta oruåde är det enda fågelrika
våtrnarksområdet i södra Sollentuna är det mycket värdefullt. Ormwåken söker ofta fiida invid
våtrnarksområdet. Vid Tegelhagens gård finns ett mindre våtrnarksområde med sävsångare, törnskata och
buskskvätta (s..97)."

Bedömningarna i denna natun,årdsplan skiljer sig i ett avseende lrån de som göi> i andra sammanhang. Det
gäller den gamla barrskog som finns i området. "För atr spillkråkan ska kunna hlcka måste det finnas grova
tallar och aspar som de kan hacka ut sitt boirål i, deis måsre skogsbestånden var ti1lräckligt stora. För bl.a.
spillkråka och duvhök är ekoparksområdet på gränsen tiil an vara tbr litet" (Narun-årdens intressen i området
Ulriksdal, Haga-Brunnsviken. norra och södra Djurgården, bilaga 1 till Prograr: itr planering av området
Ulnksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, s.2 8).

Margreteborg har arter som är listade i EU:s Fågeldirektiv i Habitatdirektivet - Nar:ra 2000. Dessa är bl.a. brun
känhök, fisktärna och spillkråka.
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Ifråga om insekler firms, vad vi kunnat utröna, inte någon inventeriag som gör det möjligt att bedöma om hzir
finns hotlistade arter. Vegetation och markbeskaffenhet ger stöd frr att det är stor sannolikhet for att här finns
hotklassade inseklsarter. Rimligheten i detta artagande stöds av {örekomsten av sådana inselrter i den närbeiägna
Ulriksdalsparken.

Mot denna bakgruad är det förklarligt att området tillmäts stor besdeise Itir nationalstadsparken. I program for
planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården poänglerades tre kärnområdens betydelse for den
biologiska mångfalden. "Tre områden inom ekoparksomrädet uppfuller kraven på ett kiimomräde nämligen
Ulriksdal, norra Djurgården och södra Djurgården (inkl Ladugårdsgtude). De fungerar bl.a. som livsrum åt ett
stort antal hotade, säl1synta och hänsynskrävande arter." (bilaga I, s. 32). Ulriksdals kärnområde omfattar även
Tegelhagen. "Ulriksdals kärnområde omfattas av Ulriksdal och Sörentorp samt sträcker sig in i Solleatuna
kommun där det i norr avgränsas av bebyggelsen i Helenlund. I väsrer avgränsas kärnområdet av E4:an. I öster
av Edsviken och i söder av E l8 samt bebyggelsen i Bergshamra." (s.32)

i Sollenruna kommunas nahrrvårdskatalog 1993 flnns en utmärkt beskivning av värdefulla biotoper i området.
De omfattar våtmarksomr'åden och kärr, ädellövskog, gammal ban'skog, buskmark med rik parkflora_ srrandskog
m.m. (bilaga). De mycket varierande narum?erna är ett särskilt virde som stöd lor en stor biologisk mångfald.

Området är i sin helhet er.r rest av ett cammalr bondelandskap. Der är så pass stort att man i de inre delarna och
ned mot Edsviken il1te störs av tratlkbuller uun kan uppleva en känsla av att befinna sig långt bon: tiån staden.
I Region- och trafikplanenänurdens rapport I GrönstruktLrren i Storsrockholmsregionen, sägs om N.larereteborg:
"Avskuret tiån huvudornrådet av E4:an och snmbanan ligger irlarear:reborg. Kvaliteten på strövområdet här är
högre än i övriga delar med vattenkonrakr mor Edsviken och den e:m1a herrgårdsmiljön vid Tegelha-:en. (s.60)',

Järvakilens bet-vdelse för spridningen av arter till nationalstadsparken

I program lor planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-D1urgården betonas Järvakilens rnvcket stora
betydelse iijr den biologiska mångtalden i n:rionalstadsparken. \'itlj,i: biologiska spridningsvägar skail beaktas
i planeringen (s. 26).

"Utredningsområdet utgör en del av eu regionalt grönstråk som via Järvaftiltet sträcker sig in mot staden. på

initiativ av Djureårdsförvaltningen har det sammanfattats under bereckningen "Ekoparken". Dess regionala
samband är av avgörande betydelse ltjr områdets växt- och djurarter. Det har även stor berydelse lor
narurkvaliteterna imindre naturområden oclt parker som ligger isolerade istorstadslandskapet (s -l 1). Om den
biologiska mångfalden i ourrådet ska kunna bevaras måste de bioloeiska spridningsvägar som ännu finns kvar
n.rellan kärnområdena trvggas. Kontakten med Järvalältet och de srora sammanhängande naturmarksområdena
utan{tir staden måste också bevaras (s.-12).

I Regionplane- och trafiknämndens rapport Grönstrukturen i Storstockholmsregionen betonas att "Järvakilen är
utsatt ftir ett stort exploateringstryck. Nedan listas konflikter inifrån kilen och utåt:
I Sollentuna planerar kommunen att bebygga lv{argareteborg, sfiax norr om Ulriksdals slott." (s.45)

Den föreslagna bebyggelsens inverkan på ekologiska värden

Så här beskrivs Järvakilen i Grönstrukturen i Storstockholmsreeionen: Järvakilen har geografisk sin spets i
Bellel.ue vid Brunnsvikens södra ända. D--lvis försvagad av barriärer fortsätter grönstn:kturen ner mot
Blockhusudden på Södra Djr-irgården och via l'attnet knyts konrakten med Lidingö och Nacka. Kilen avgränsas i
öster av Roslagsb,anan - Bergshamra och i r'äster av E4:an. S.1ön Edsr'ften skapar en gräns i öster och Sörentorp-
\'largreteborg är kilens hörn i norr. Kilens tbrtsättning mot väster riljer lgelbäckens dalgång och avgränsas i
norr av E4-Kista-Aka11a och i söder av bebvggelsen längst E18. I kiiens nordligaste del utgörs den största delen
av naturreservatet kring Säbysjön. Det är en mycket stort sammanhängande skogsbevuxet grönområde med
vålmarker och sjöar, omväxlande n-red ett jordbrukslandskap rikr på tbmlämningar. Avskuret från huvudvägen
av E4:an och stambanan ligger Nlargrerebore. Kvaliteten på strövområdena här är högre än i ör'riea delar med
vattenkontakt mot Edsviken. Margreteborg med omgivningar har rlånga sociala och naturv'etenskapliga värden.

Följande kriterier ligger ti11 gn:nd tbr varlör man inte ska exploatera mer i kilen:
o Valtenområde som är särskilt känsligt lor reduktion av tillrinmnssonuåde.
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e Livsmiljö for hotklassade arter.
. Gamla barrskogs- och ädellövbestånd
. Våtrnarker och små vattendrag
r Stränder av betydelse for biologisk mångfald.
. Ett rekreationsomräde som idag uppfyller männiqf,sro2s 6.5., av frilu:isliv, kultur och sociala

verksamheter.

Om Margareteborg exploateras innebär det både en biotopforlust och frag:eentisering av Järvakilen.
Biotopslorlust ändrar kilens samnranstittning och fragmentenng ändrar mönstret i kilen. Dessa två, d v s

sammansättningen och mönstren, är de två viktigaste fal':torer som bildar landskapets äela stuktur.

Skälen till varftir det finns grundad anledning att tro att den loreslagna bebyggel.<u {är skadJiga effekter på
ekologin i nationalstadsparken iir dessa:

1) Konfliktema mellan exploatering och naturvårdsiniressen i nationalstadspaiken har uppmärksammats
tidigare (bl.a. av Regionplane- och trafiknämnden, se oran).

2) Forskningen är entydig iitå.za om samband n-rellan eroloatering och tiagmenu.sring av grönområder.r och
negativ effekt på biotogisk mångfald. Bostadsområden som består av hyres:'r.rs har en större isolerad
inverkan på artrikedomen än vad enskilda villor har. Den: på gnrnd ar. dess ytsrc:iek och mängden invånare
som kommer att röra sig i området. Från en Kanaciensisk undersökning har i-n tunnit samband mellan
biologisk mångfald och asthlterade ytor. Artrikedomen minskar med ökad =ingd aslälterad yta. En
undersökning 1iån San Diego visar hur sammansätrun:3n av växter, fåglar och -ggdjur påverkas/törändras
när grönytor minskar. Studien visar att artrikedomen s-:önll tbr både växter, fåg= och däggd3ur när arealen
grönyta minskade. lvlinskningen loll sig ej slun.rpmässirl. De arter som clog ut irst var de arter som hade
störst arealkrav, och som är mest sällsynta. När grön1-roriia minskar törändras rö=lsemönstren for både djur
och växter. Den rådande artrikedomen tvingas pga frarnentering av grönytor ir. I en ny livssituation. Deras
överlevnad äventyras. En ranlig dödsorsak är inavei lGrodd3ur - indikator:: på biologisk mångfald.
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, i997. s. 17).

3) Det biologiska kärnområdet ularrnas. Detaljplanen me,:iser en storskalig bebygr:'.e om 700 1ägenheter samt
50.000 kvm kontorslokaier ien idag rikt naturområde. Detta kommer att fä mi;-<et stora negativa eff-ekter.

Miljökonsekvensbeskrivnineen är tuilständiet missvisanCe.

Området som bebyggs norr om Rådanvägen är värdeluli "ammal barrskog av b:ndelse lor flera figelarter
(se ovan). Området söder on'r Rådanvägen inrymmer rterst värdefull våtmark so;: berörs direkt och indirekt.
Vissa våtmarker bebyggs och den största våtmarken L.n3byggs lullständigt. Dess bery'delse som fågellokal
kommer att gå forlorad genom an den omgivande maiken bereds och påverkas si:rkt samt att bebyggelsen
kommer mycket nära, vilket skapar stömingar i tbrm av ljud, buller, människor oce hundar.

I den åtlo§ande miljökonsekvensbeskrivningen behandias enbart de direkta effekterna av bebyggelse,
niimligen exploatering av rurk. Dessa ingrepp är betydelsefulla, men visar änÅä inte denna fulla inverkan
som en exploatering av området fär. Med bebyggelsea fiiljer vägar for biltafl<, gang- och cykelvägar.
Bebyggelsen och trafikrörelser i dess anslutning avger ljud och §us som stör den omgivande naturen. En stor
mängd människor kommer afi röra sig i området, varvid nedtrampningen av vexter kommer att öka starkt
och djur skrämmas iväg. Människor som kommer att bo i området kommer med stor sannolikhet att önska
utdikningar av våtrnarker for att minska mängden insekrsr och öka utrymmet for rekreation. Därtill kommer
med all säkerhet följdexploateringar, dels sådana som har direkt anloluring till bostads- och
arbetspiatsomlådena som kiosker, bensinstation, livsmedelsbutiker m.m. Därtil1 kommer naturligtvis risken
att exploatering för nya bosläder och arbetsplatser tar fart. De indirekta effektem: uppmärksammas inte alls i
miij ökonsekvensbeskrivningen.
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a) Spridningen i Järvakilen till nationalstadsparken påvrrkas starkt negativt. Sprirtningen i denna del av

Järvakilen är redan idag starkt hämmad. Järvakilen kaa i detta avsnitt se ganska bred ut men har ändå

begränsade spridningsmöjligheter. E4:an och 512s$enan korsar kilen och ut-eör mycket betydelsefulla
negativa barriärer. Den vidare spridningen i Järvakilen hÄmmas av andra trafikledsr såsom Bergshamraleden.

Innan man når Tegelhagen-Sörentorp ligger dessutom Kymlingeleden, diirutanfor Akallavägen som
ytterligare barriärer. Bebyggelsen i Sörentorp är så pass gles att den medger riss spridning men är ändå

undantagen från grönkilen i Regionaplane- och trafiknämndens bedörrming (Grönstrukturen i
Stockholmsregionen). Till dessa barriärer läggs sålunda ylterligare en. Den foresiagna bebyggelsen läggs
som en skärm dels upp mot det biologiska kärnområdet i Tegelhagsområdet dels som en skärm som
forstärker E4 : ans och S ollentunavä gens barriäreffekter.

5) Planen skapar genom sin utformning en dynamik som gör att Tegelhagsskogen i fiamtiden kommer att

kunna exploateras i sin helhet. Det föreslagna bostadsområdet spränger sig in i det s§ddsvärda området och

skdr av det på mitten och åstadkommer på så vis maximal skada. Följdexploateri.ngar kommer mycket lätt att

kunna accepteras sedan områdets väsentliga kvalitet forstörts. Avtalet med SkanskarWindborne om att skapa

en internationeli forskningspark på en del av området innebär att man släpper in eo verksamhet i området
som - om den blir framgångsrik - kommer att stälia krav på fortsatt expansion. Den blir då mycket svår att
motsätta sig.

Vi fimer att den bilagda miljökonsekvensbeskrivninsen är alltlor översiktlig tiir an medge bedömningar av

skadorna på den biologiska mångtalden. De I'örhållanden som vi här pekat på har inte berörts i den bilagda
MKBn. Den är helt enkelt bristf;illig.

Bebyggelsen skadar betl'delsetulla rekreationsvärden

Tegelhagen är ett mycket uppskattat rekeationsornråde. I naturvårdsplanen 1993 sägs: 'Tegelhagens största

värden är de sociala, då området är mycket välfrekventerat och ett utvecklat stignät seoomkorsar vdrdekärnan.
(s.93)." Den bebyggelse som nu planeras skadar mycket betydelsfulla rekreationsvärden.

1) Forskningen kring betydelsen av tillgången tili natur är entydig. Människan har behov av att vistats i natur
som är utformad utan mänsklig påverkan. Naturupplevelsen ger perspektiv på tillvaron och insikt om att

miinniskan är en del av naturen och inte frikopplad fråa alla ekologiska samband. Baro på daghem och skolor
som har tillgång till vild natur i anslutring tiil lekplatserna blir mer harmoniska, fir bättre motorik och leker

överhuvudtaget mer än barn som leker på redan ärdigbyggda le§latser- Det finns amerikanska
forskningsresultat som tyder på att inlärningsfonnågao blir sämre om barnen inte har möjlighet att leka i
naturmiljö (P Grahn, Om parkens betydelse, 199i). Er undersökning av mark {ör rekreation och friluftsliv
kring våra 100 största tätorter visar att den allmiint tiilgängliga marken per invåaare minskar med ökad

ätortsstorlek. Stockhoims stad iigger sämst till i lander Tillgängligheten är deu viktigaste faktorn for att

människor ska utnyt$a och ha en självklar konlalct med naturen. Olika studier har .risat att miinniskor som

bor närmare än sex miauters gångväg till ett grönområde har signilftant mindre rygg- och nackproblem.
Åtlio procent av utflykter som dagis och skoior gör går tiil naturområden som ligger inom tätorten. Genom

kilstrukhrren har en stor mängd människor nära kontakt med större grönområden.

2) Tegelhagen kan fortfarande i sina irue delar och ned mot Edsviken uppievas som ett ursprungligt
bondelandskap. Denna karaktär går forlorad med en bebyggelsen som sträcker sig wärs igenom ornrådet och

skär av det på mitten.
3) Fem boendeföreningar i Tegelhagen och Helenlund har bildat Tegelhagsskogens värurer. Denna

organisations mångåriga kamp för detta område vitlnar om de boendes mycket starka eugagemang och stora

uppskattrring av området.
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Järvakilen hotas från flera håll - samordnad planering krår's

Exploatering av Margareteborg måste sättas in i ett större sammanhang. Samma problematik foreligger i detta
fall som när Solna och Stockholm av regeringen forelades att redovisa en samordnad planering ftjr Uiriksda-
Haga-Brunnsviken-Djurgården.
1) Liinsstyrelsen fiamhöll redan infor bildandet av nationalsadsparken foijande: " Länsstyrelsen anser att det är

angeläget att Sollentuna, Solna och Sundbybergs kommuner enas om sy:nen på framtida
bebyggelseuWeckling inom det område som omfattas av Margareteborg, Sörentorp och Kymlinge (bilaga 3
s.1, Ds 1994:3). Någon sådan samplanering har inte skefi.

2) Sollentuna kommun borde vid framtagandet av denrra detaljplan ha behandlat planläget i närbelägna
kommuner med bäring på Järvakilen och nationalstadsparken. Det har inte skett.

3) Planer på bebyggelse finns, {tirutom i Margreteborg, i Sörentorp (forriitning), Kymlinge och på
Ulriksdalsfiiltet. Dessutom har SJ diskuterat anläggandet av en regional järnvägsstation i Margreteborg. Det
ligger nära tiil hands att anlägga en pendeltågsstarion ftir den tillkommande bebyggelsen, varvid
exploateringstrycket kommer att öka. Till detta skall även läggas Stockholms stads expansion in på
Järvafiiltet längre norr ut, liksom Järfiilla kommuns. Det skuiie räcka med att bara en del av alla dessa planer
Iiirverkligas ftir att Järvakilen helt snörs av och fiirbindelsen mellan nationaistadsparken och regionens
landsbygd upphör.

Yrkande

Undertecknade sakägare enligt bilaga yrkar
alt länsstyrelsen ej iastställer rr-rbricerade detaljpian, antagen av Sollentuna kommunullm:iktige 1998-06-i5, på
grund av att planen ej tar hänsyn tili riksintresset enligt 3 kap 7 ss NRL nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, att behovet av grönområden i tätoner och i närheten av rärorter enligt NRL 2 kap 6 5s

ej beaktats och att nialk- och vattenomriiden sont angår tlera kommuner ej har samordnats, r.ilket skall ske enligt
PBL,
aft länsst\.relsen tar initiativ till att Sollentuna, Soina. Siockhoim, Sundbyberg och Järftiiia kommuner
gemensamt redovisar pianeringen i och kring Järvakilen och i avvaktan därpå inte gocikänner några detaljplaner
som berör den.

Rtchard Murray
ordf Förbundet for Ekoparken

Förbundet för Ekoparken
Stora Skuggans väg 30
1 15 42 Stockholm
tel157611
arb 454 46 89

fuchard Murray

Henrik LVaklenströnt

verkställande Ekoparksfoncien WWF

Ekoparksfonden WIYF
Strömma Kanalbolaget
Skeppsbron 22
111 30 Stockholm
tel 58714041
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Följ ande sakägare överklagar detalj planen ftir Margreteborg, Sollentuna
kommun och accepterar de grunder som anfors av Ekoparksfonden WWF och
Förbundet ftir Ekoparken:

Sollentuna den 1 juli 1998
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Naturvårdskatalog Sollentuna 5.1

5.1 Tegelhagen -t- k s-'t a-

Fö rko rtn in gar:
B- Botaniskt vårde{ullt område. Förekomst av i riket hotad, sällsynt, eller hänsynsrkävande

art.
B- Botaniskt värdefullt område. Förekomst av art med i skogsvårdsstyrelsens lista över

hotade arter i skogsbruket.
b- Botaniskt värdefullt område. Förekomst av art med mindre än tio förekomster ikommunen
Z- Zoologiskt vårdefullt område. Förekomst av i riket hotad, sällsynt, eller hänsynsrkävande

art.
z- Zoologiskt värdefulft område. Förekomst av art med mindre ån tio förekomster i

kommunen.
EF- Ekologiskt känslig miljö; Försurat ellerförsurningskänsligt område.
EK- Ekologiskt känslig miljö; Starkt förorenat område.
TS Trädskikt.
BS Buskskikl.
FS Fältskikt.
BoS Bottenskikt.
DD Dominerande art.
D Subdominant.
Kursiv stilinnebär att aften är mindre allmän till sällsynt i regionen, eller på annat sätt intressant.
Fet stll lnnebär att arten är hotad, sällsynt, eller hänsynskråvande I riket.

Löpnummer enligrt karta över ekologisK känsliga miljöerL
1 -bB Ädeltövskog med stora flyltblock utanför Sportvägen. Lundartad och iin miljö.

Kommunens enda växtplatslör myskmadra -B och ekorrkorn -b.Vrdare {örekommer
lundelm -b.

2 -b Båtuppläggningsplats med förekomst av llera ovanliga ruderatarier såsom färgreseda -b,

gråbinka -b, Arabis albida -b och norsk fingeröri (Bengt Samuelsson 1985). Miljön är ej
ekologiski känslig l!

Tallskog med hasselbuskage och lågörts{lora

Ädettovskog. Mycket hassel men {å andra ädla lövträd. Olvon. Trotidruva och f lenört.

Liten bäckravin med bl a Carex pseudocyperus.

e Strandalskog

7 EF Hällmarkstallskog.

B -b Strandalskog i kanten. I övrigt ädellöv med alinslag. Förekomst av cxbär -b, trolldruva, och
skogstry.

I Ädellövskog. Lind, ask.

10 -b Triviallövskog med intressant vegetation utmed stigen. MassiÖrekomst av part<gröe -Ö och
enstaka vitfryle -b.

11 -b Gles lovskog rned {rämst björk i TS. Mycket intressant ilora med en rad parkarter. Här
lörekommer parkgröe -ö (Poa caixi) D och vitfryle -ö (Luzula luzuloides) D i mångd. Här
finns också kommunens enda bestånd av smörbollar -b och stiärnfloka -b samt
vinlergröna.

12 -zBb Ädellövskog. Fint utbildad med kulturpåverkad flora. TS: artrikt med alm, lind DD, ask
D. BS: med olvon och liguster. Fågellivet rikt med llera intressanta arter, bl a härmsångare -

z och grå ilugsnappare. FS: Kirskål dominerar" Flera gamla parkarter kvar. Här har bl a
vitrapunkeln -B (Phyteuma spicata) sin enda lörekomst i kommunen. I Övrigt

{örekommer här också äkta kapifol-Ö , och i västra delen smörbollar -b och stiämfloka'b .

Tomtskräppa.

a
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Naturvårdskatalog Sollentuna 5.1

13 -Bb Öppen gräsmark och buskmark med rik parkflora- Buskskiktet utEÖrs av en mängd arter

såsom hagrtom (flera arter), syren, parkolvon, krusbår, måbår, Lonicera sp, häckspirea,

Spirea sp, benved -b, gullregn, häggmispel{Amelanchier spicata). Enstaka lräd utgörs av

nävertöän -8, päron, fugetbar. Fåftskiktet relativt triviatt med lÖrekomst av bl a Bromus
inermis.

14 Fin triviallövskog med sälg enstaka äldre lind och asp. I sodra delen fÖrekomst av

skogsvicker.l sydöstra kanten rnot gräsmarken finns slåtterfibbla-

15 -zb Ädellovlund med ask och alm i TS. Enstaka {ågelbär, tall och lÖnn iÖrekommer också' I

BS iörekommer benved -Ö. FS: lundaflat med troltdruva, buskviol, slinksyska, ormbär,

akviteja, blåsippa, tungort, kirskål D, krollilia (nära S kanten mot tonden' Rikt {ågelliv med

skogsduva, näktergal och §enknåck Z.

16 Ädellövskog med mestadels medelålders 1råd- lngen egentlig luncflora' FÖrekomst av

trolldruva.

17 -b Partiet vettande mot den Öppna marken med {Örekom sl av troltdruva och vitfryte 'b'

1 8 Lågörtsgranskog.

19 Buskmark med tomskala och törnsängare.

20 Litetblandskogskärr

21 Litet ådellövparti med håsslebrodd, lungört, trolldruva, {lenÖrt och vintergrona.

22 Strandskog.

23 -b Blandskog med enstaka ädellÖvinslag. FS: lrivialt med kirskål DD. Enstaka Elymus caninus

-b. Utet bästånd av trolldruvaoch luÄgön.l omrädet 1örekommer od<sä nordligt -Ö och

sydligt lundbråken -b.

24-B Vassbård med i landkanten {Örekomst av strand{Örgätmlgej -B (Gullmar Henång
1 e87).

25 Tonång med bla1iäÖlomster

26 -bEF Bergbrant med svartbräken och gaffetbräken -Ö. Vid stigen linns parkgöe -b-

27 Ekskogsbård med gamla ekar.

28 Blandskog med tall - ek - och biÖrk. FS: lundgrÖe, bergsslok och sienbär'

29-B Öppen damm med bl a Carex pseudocJperus. Nära dammen {inns odÖrt -B'

30 Blandskog med enstaka ädellövinslag. Ädettov nred lÖnn, alm, ask och lårk' BS med

håggmispel. I FS: lundgröe, skogsvicker, krollilia och borstneilika'

31 Öppet dike med bl a Carex pseudocyperus, rosendunörl-

32-EF Hällma/x.

33 Granåominerad mogen skog av grästyp. Rcdblära i söder mot vägen'

34 -b Ruderalmar'< med {Örekomst av den förvildade r€vsugan (B' Samuelsson, Sollentunas

llora) som egentligen år en hotart men här nårmast lår betraktas som en trådgårdsllyckting

35 -z Liletfågelrik kärrrned bl a näktergatl, enkelbeckasin -22, sävsångare 1, buskskvätta1'

sanrt i ämgivningarna ormvråk -z 1, törnskala 1, tÖmsängare och grÖnsångare'

3 6 Triangel med Öppen gräsmark' Videvegetation, mindre kän och trivial lrisk (rödsvingeläng)

{uktig-ängsma*. Oeititta kärret år av ffisran'-typ nred Carex distica, C caespitosa' C

L
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Naturvårdskatalog Sollentuna 5.1

vesicaria. Rikt fågelliv knuten till videt med bl a såv§ngare 1, näktergal 1, buskskvätta 1

och törnsångare 1. Rådjur.

37 -b Liten 1onäng med förekomsl av skånefibbla -b.

L
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Bilaga 2.5

FAGELÅRTUSTA TEG EI}IAGEN

lnventeringen utfördes 716 xh 2A17

S kä ggdoppi ng Pod icep s cnslarus
Häger Ardea cinerea
Knölsvan Cygnus olor
Gräsand Anas p latyrhyncho s

YiggAythya fuligula
Ormvråk Buteo buteo
Fasan Påasranus colchicus
Enkelbecka sin G a ll inogo ga ll inogo
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Silltrut Larus fuscus
Gråtrut Larus argentatus
Fiskmiås Larus canus
Skrattmås Larus ridibundus
Fisktärna Stema hirundo
Skogsduva Columba aenos
Ringduva Columba palumbus
Tamduva Columba liua domest
Kattuggla Strix aluco
Tornseglare Apus apus
Större hackspett Dendrocopos major
ladusvala Hirundo rustica
Trädpiplärk a Anth us triu ial is
Sädesärla Motacilla alfu
Törnskata Lanius collurio
Stare.§fumus uulgaris
Nötskrika Gamtlus glandarius
Skala Pica pica
Kaja Coruus monedula
Kråka Coruus corone
Järnsparv Prunella modularis
Gräshoppssån gare Lucoste I la naeu is

Sävsån gare Acrocephalus schoenofuenus
Rörsångare Acrocep ho lus scirpaeus
Härmsångar e H ippo lais tcterina

Trädgårdssångare Sy lu ia borin
Svarthätta Sylu ia atricaPilla
Törnsångar e Sylu ia communis
lövsån gare Phy lloscop us ffoc h i I us

Grönsån gar e Phyllascop us s ib ilatrix
Kungsfågel Regulus regulus
Svartvit llu gsnappar e Fice du la hypo le uc a

Grå llugsnappare Muscicapa striata
B uskSkr/ätta S ax ico la ru be tra
Rödstj ärt Ph oen ic urus P hoe nic uru s

Rödhake Erithacus rubeculo
Näktergal Luscinia luscinia
Koltrast Turdus merula
Rödvin getra sl Turdus i I ia cus

Taltrast Turdus philomelos
Björktrast Turdus pilaris
Entita Parus palustris

llff c,u[.r lc"-- --,--lilr'--\c .

Konstaterad häckning. FYra Par
Möjlig häckning
Trolig häckning
Konstaterad häckning
Trolig häckning
Möjlig häclming
Trolig häckning
Trolig håckning vid våtmarken i söder
Trolig häckning Edsviken
Möjiig häclating
Möjlig håckning
Möjlig häckning
Möjlig häcloting
Möjlig häclming
Trolig häckning, fem rerir
Trolig häckning
Möjlig häckning
Trolig häckning vid gården
Möjlig häclning
Konstaterad häckning
Möjlig häclining
Konstaterad häckning
Konstaterad häckning
Trolig hächting. Ett Par.
Konstaterad håcloing
Möjlig häckning
Konstaterad häckaing
Troiig häckning
Trolig häckning
Troiig häckning
Trolig häckning. En sjungande i södra delen
Trolig häckning. Tre sjrmgande hanar i söder
Trolig häckning
Trolig häckning. En sjuagande hane vid Tegeiha-
gens gård
Trolig häckning
Konstaterad häckning
Trolig häckning. Tr*tre sjungande hanar.
Konstaterad häclating
Trolig häclning. Enstaka revir
Trolig häclming
Konstaterad häckning
Konstaterad häckning
Troiig häckning. Två par i södra delen
Trolig häckning. Två Par
Trolig häckning.
Trolig häc}ning. Tre sjungande hanar.
Konstaterad häckning
Trolig häckning
Konstaterad häckning
Konstaterad häckning
Möjlig häckning

L
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Blåmes Parus caeruleus
Svartmes Parus arter
Talgoxe Parus major
Nötväcka -Sit ta e uroq ae a
Trädkrypar e Certh ia fam i liaris
Bofink Frirqilla coelebs
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes

Grönfink Cardue lis chtorb
Grönsiska Cardue lis sPtnus
Sävsparv Emberizo schoen iclus

Culsparv' Em beriza c itrine I la

Antal arter totalt 62

Häckning konstaterad 12 arter
Håckning trolig 31 arter
Häckning möjlig 19 arter

Häckn ingskriterier
l\1öjiig häckning:

Trolig häckning:

Håckning konstaterad

Konstaterad häclning
Trolig häc-kaing
Konstaterad häckning
Konstateraci häclaring
Trolig häclning
Konstaterad häcloting
Trolig håclning. Inte mindre än tre rerir i området
Trolig häclaing
Konstaterad häclning
Trolig häclning
Trolig häc\ning

Observation under häckningstid. Observation un-
der häckungstid i lämplig häclaringsmitjö. Sjung-
ande hane eller ardra häckningslåien.
Par i lämpiig häckningsbiotop. Permaaent revir.
Spel, lek eller parning. Besök vid sannolik boplats.
Upprörd eiler varnande för ägg el unga: inärheten.
Adult med ruvningsfläckar, Bobygge grälning eller
uthackande av bohå1.
Avledningsbeteende, spelar skadad. Anränt bo på-

träffat, Nyligen flygga ungar eller dunu;rgar. Ad in/
ut, till/från bo på sätt som visar atr. boei är bebott.
Ad med exiiremenbäckar. Ad med ioda åt ungar.
Äggskalpåträfiade. Bo där ad setts rwznde. Bo där
ungar höru. Bo där ägg eller ungar setis.

L
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