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NatqJr"årdsornråde Igelbäcken
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Länsstyreisen i Stockholrns län har i en skriveise skickai fffslag till beshjtsunderiag for
inrattande av naturvårdsområdet lgelbåcken till berorda kommuner och an#a
infessenier.Miljövårdsenheten har i fcrslaget inte angeti någa gr"enser fff amrådet utan
utgår ifran att olika myndigheter oresenterar de avgrånsningar.som mci,,jeras av an*a
överväganden än miljö,natur och frilu;r:riliv.l fi:rslaEet kamkoinmer de viktiqaste skäien
föi' att skvdda lgelbåcken med omgivande gnönområden.

D*l 'l!I septrrnber 13g2.an,ycinace efi 3ftäi fr.ir4itigrganisatrcner med star.lct intresse
ait belara detta us'rika grönst'åk i d*ss nuvarande icr.m lgeibäckens Dag eniig hifogacie
l ;raga 1, §a*da lget'*,i;Å et,sinafätele pu/*z*x
; isnne biiaga skisserar a'ganisatione,rna omfattnirrgen au igei;läckens natui.vår"ds-
*rnfåi.is cch undersf-uker vikten av att hot*n mot det foresiagna området eiirnineras ou*h
?.tl insa avgränsninoar görs.

3*:nai§u::cbyberEs natursky*crt;,ianing her fått tiilfälie att siudera iänsstge;sr:s
skri',,'*is* cch ansliiter sig tiil ang:vna ändamal tnsd naft"m,srful*rSCet tibti?l
i er#a såi$*n hor *rnellertid sd fuingf som §?€fssstykas.
f*reninger irr uig rep*santei"a an*a berd,da trivliiigcrganisaiioner niir vi »å nir:t
;*;:ngt*'e ätt inta inip epp b,5r goras i Cet i bilaga 1 angiv.na naiurvå"dscirrråiet.
rJ: \--t.^F.J-,!+- i r--v lJrisr"ur iltriiä I a;'end*ts vidare b*hal-rCirrrg l{u nrågts r:ian ä,rtiigen karnma riii en
neqi, rl
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-Länsstyrslsens miljövårdsenhet i Stockhotms
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-Mi I jonämnderna i §oIna,Sundbyberg,stockh0im
och Jårf ålla kommun.

-NaturskycjCsföreni;''lgen i Stoei(holms iän
-Stc,ikholms och Järf åliakretsen av sh{F
-rren"ibi,"g gs i *r* n i n g* r i 3c I ne, 5 undby,I,e rg ; :n
Jårf äiia is,ommun.

-F0reningen f ör Ekoparken
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Bilaga 2"

.*,ncanrälet är att i norra Stsrsta:kholrasornråi*t i anslutning f iil igelbäcRen
ri;'': d*ss dalgång bevera,sköla och interkomnunalt föi.vatta ått ek*l*giskt
lih hlr$;g I+g iskt
vår*ef ui I t Ei"önstråk.

f r" i iuf ts l iv.Sarnt i igt f inns incm ,Jess a t iC i3are beteshagar, ängsmank.er +:h
kuiturrr'årde 5c.n'1 iili"riss dei itan bibehällas mEd h jälp av
anen.Hela omrädet

iande skog Qmårk,våtmark,! ornråde icesnår,rch
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i.låI*t är oikså att så Iångt sor"n i'nö.jligt bibe*äila lgetbäckens bic;,rgiska
i'ä:;sn rned b";t::iice av rratt;:eis kvai'1t;tet +ch kvaiitet.

båcksdaien och speiiellt anslutairCs mark ar hlr q1 nr hrtr.dplca;.-!'
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3:u:'ä i=Eicf ara läive'k ai, I.ari;er,gröna k:l=r -" 
-lr i;:},t:i',s;:]] Sl'.a;: ',:-iia

i,t*ckhclms pr*f il scm natur-$:h kuiturhuvus$;rd iIl',:pa.

Åndanrä Iet med naturvärdsornrådet


