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FÖRORD
Som boende i Täby har man nära till storstaden och hela dess kultur- och serviceutbud. Samtidigt bor man nära stora
grönområden med de kvaliteter som landsbygd och naturmiljö erbjuder. Det är viktigt att i regionens pågående expansion
även planera för den gröna miljön, så att dess värden inte går förlorade. Grönplanering har tidigare behandlats i Täbys
Landskapsplan från 1974 och i Miljövårdsplanen från 1991, men frågan behöver aktualiseras. Förslag till Miljömål för
kommunen har varit på remiss under 2002, men är ännu inte antagna. Grönplanen är ett led i att leva upp till miljömålen.
Täbyborna värnar om sin närnatur. Det finns ett starkt motstånd mot att gå in och exploatera befintliga grönområden. Planeringsvisionen är att halva Täby skall vara grönt. Miljö- och byggnämnden uppdrog våren 2001 åt tekniska kontoret att påbörja
arbetet med en Grönplan som skall visa visionen för den gröna halvan. Detta är också i led med kommunens verksamhetsidé som lyfter fram en väl utvecklad stadsmiljö i nära kontakt med naturen. En väl utvecklad stadsmiljö innehåller parker
och naturparker, medan natur finns i de större grönområdena utanför tätorten.
Grönplanen visar den avsikt kommunen har vad gäller att bevara och utveckla parker och grönområden för dagens och
framtida generationers Täbybor. Den är också ett strategiskt underlag vid planering och lokalisering av bostäder och arbetsplatser. En grönplan är ett kommunomfattande planeringsunderlag, som med utgångspunkt i omfattande inventeringar och
analyser presenterar bevarande- och utvecklingsförslag för den gröna marken i kommunen. Den redovisar ett sektorsintresse och är ett underlag till bland annat översikts- och detaljplaner, där avvägningar görs mot andra intressen.
Grönplanen baseras på tre grundutredningar: del 1 Rekreativa värden, del 2 Kulturhistoriska värden och del 3 Biologisk
mångfald. Grundutredningarna redovisar utförligt respektive värde med kommundelsvisa beskrivningar, analyser och värderingar. Mål och åtgärdsförslag visar hur dessa tre olika värden kan bevaras och utvecklas.
Projektledaren Poa Collins har tillsammans med en referensgrupp tagit fram Grönplanen. I referensgruppen ingick Tommy
Jägenstedt, Hans-Göran Edbom, Sören Edfjäll, Ylva Nilsson, Håkan Knutsson och Sofia Andersson. Samtliga foton är tagna
i kommunen.
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I Täby finns både staden och landet, villaområden såväl som flerbostadsområden
samt höga gröna kvalitéer. Täby är en kustkommun med Stora Värtan i öst.
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SAMMANFATTNING
Täby har en mycket rik grönstruktur med parker, närnatur, större
strövområden och ett fantastiskt kulturlandskap. Man har tidigt haft en grön
vision om stråk från centrum ut till de omkringliggande grönområdena. Stora
delar av Täby har närparker och närnatur inom 250 m och hela Täby har
större strövområden inom 2 km avstånd. Ett av undantagen är Täby kyrkby
som är underförsörjt vad gäller närparker och närnatur.
Generellt behöver innehållet i kommunens parker utvecklas och detsamma
gäller för några få naturparker. Bristanalysen visar att det även finns behov
av att tillskapa ett fåtal nya parker i kommunen.
Tre av Stockholmregionens gröna kilar genomkorsar kommunen, Rösjö-,
Angarn- och Bogesundskilen. De är av stor betydelse för människor, växter
och djur.
Omfattande inventeringar och analyser har gjorts av parker och närnatur
inom tätorten och av större strövområden utanför tätorten. Dessa analyser
har lett fram till värderingar av ytorna för att kunna lyfta fram, bevara och
utveckla, de viktigaste med mycket höga och höga värden ur rekreativ-,
kulturell- och ekologisk aspekt.
I grönplanens bilagor ges exempel på kommundelsanalyser och kartor med
värderingar ur de tre olika aspekterna.
Grönplanen baseras på tre grundutredningar som ingående redovisar
rekreativa värden, kulturhistoriska värden respektive biologisk mångfald,
där varje kommundel beskrivs för sig. Dessa grundutredningar kan användas
som uppslagsverk där de tre olika aspekterna belyses. Utredningarna kan
användas dels i park- och naturverksamheten, dels i kommunens övriga
fysiska planering där de vägs mot andra intressen.
Grönplanen utgör ett koncentrat av grundutredningarna, ett politisk strategiskt
dokument med tydliga mål för Täbys gröna halva. Elva gröna mål tillsammans
med två grönplanekartor, inom respektive utom tätort, visar vad kommunen
vill med detta sektorsintresset.
I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Täby kommun
kommer grönplanens mål att vägas mot övriga intressen.
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KAPITEL 1

TÄBYS GRÖNA VISION
INLEDNING
Täby – stan på landet
Som boende i Täby har man nära till staden och hela dess kultur och serviceutbud. Samtidigt bor man nära stora naturområden, med de kvaliteter som
landsbygden erbjuder. Tänk vilken förmån att en solig vinterdag kunna spänna
på sig skidorna utanför dörren och ge sig ut på tur i ett närliggande större
naturområde. Eller att om sommaren kunna ta sig en simtur i någon insjö eller
i Värtan. I naturen speglas årstidsväxlingarna med vårens knoppar och fågelkvitter, sommarens blomsterprakt, höstträdens färgstarka lövskrud och vinterns snölandskap. Den är en förutsättning för välbefinnande i dagens allt
mer teknikpräglade samhälle.
Landskapet, såväl som stadslandskapet, har en historia att berätta. I det här
fallet en historia om en kommuns utveckling. Hur har man använt marken;
varför ser Täby, och de gröna ytorna, ut som de gör och varför ligger de där
de ligger?
Utvecklingen från landsbygd till modernt samhälle har gått snabbt. Där den
lilla stugan en gång låg vid grusvägen finns idag bostadsområden och
centrumanläggningar. Det levande jordbrukslandskapet med åkrar och
betesmarker som fortfarande till stor del omger tätorten, ger dock tillsammans
med de många fornlämningarna: husrester, gravar, stensträngar och gammal
åkermark, en historisk förankring och koppling till de generationer av Täbybor
som genom årtusendena brukat marken.
Inom Täby kommuns gränser kan man uppleva blommande beteshagar i ett
öppet kulturlandskap med rötter i forntiden. Här kan man njuta av ett rikt
fågelliv i Stora Värtans vassvikar och i de stora sjöarna. Inom andra delar av
kommunen finns det djupa skogar med vildmarkskaraktär.
Trots att en betydande andel av landskapet inom Täby kommun används för
bostäder och verksamheter, finns det stora grönområden kvar. Många kärnområden inom dessa grönområden har redan idag en rik biologisk mångfald
och förutsättningarna för att i framtiden bibehålla och öka grönområdenas
biologiska värden är goda.
Våra möjligheter till rekreation av hög kvalitet är i stor utsträckning beroende
av att vi kan bevara den biologiska mångfalden. Artrikedom och mångformighet är enligt modern rekreationsforskning två av de viktigaste förutsättningarna för att ett grönområde också ska upplevas som ett bra rekreationsområde.
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1- Täbys gröna vision

11 GRÖNA MÅL FÖR TÄBY

Tillgång:
 Befolkningen i alla kommundelar ska ha tillgång till nära parker
och natur inom 250 meter från bostaden, barnstugan, skolan och
arbetsplatsen samt större strövområden inom 2 km.
 En sammanhängande och tydlig grönstruktur ska eftersträvas, med
variationsrika gröna gångstråk från bebyggelsen till grönområdena
och mellan dessa.
Innehåll och kvalitet:
 För att främja Täbybornas hälsa och livskvalitet ska kommunen
sträva efter en mångfald av gröna miljöer och värna de minst
bullerstörda naturområdena.
 Barnens behov av lek och spontanidrott ska möjliggöras i den gröna
närmiljön.
 Särskilda åtgärder ska vidtas för att underlätta tillgängligheten till
parker och natur för personer med begränsad rörlighet såsom barn,
äldre, synskadade och rörelsehindrade till år 2010 och vidare.
 Parkernas innehåll ska utvecklas och bevaras med tanke på
rekreativa, kulturhistoriska och ekologiska värden.
Förvaltning:
 Täbys skogar ska skötas utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband.
 Sjöarna i Täby ska vara badbara, i ekologisk balans och
våtmarkernas spridningssamband ska utvecklas.
 Kulturlandskapets rumsliga strukturer - gränser, brukningssätt
(åker, äng, hagmark och skog), vägar, bebyggelselägen och alléer
ska värnas.
Fysisk planering:
 Grönplanekartornas värdeområden och stråk ska i huvudsak bevaras och utvecklas för dagens och framtida generationers Täbybor.
Täbys parker och grönområden är viktiga för varumärket Täby Täbys identitet.
 Kommunens fysiska planering ska ske med hänsyn till grönplanen.
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KAPITEL 2

TIDIGARE

GRÖNPLANERING

GRÖNSTRUKTUR

I PLANERINGSUNDERLAG

Kommunens gröna ytor är till stor del ett resultat av en medveten planering. I
kommunens planer redovisas äldre visioner och mål, bland annat för den gröna
strukturen ur ett rekreativt perspektiv. Här nedan nämns kortfattat fyra
planeringsunderlag som har upprättats inom Täby kommun och som också
påverkat den gröna strukturen. En mer utförlig beskrivning av respektive
planeringsunderlag finns i grundutredningen om kulturhistoriska värden.
Generalplan 1947

Generalplan 1947
Redan i Generalplanen 1947 diskuterades vikten av gröna stråk i Täby
kommun, även om bebyggelsen i planen låg mycket tätare och i flera
bebyggelsegrupper än vad som blivit verklighet. På Generalplanekartan fanns
gröna stråk vilka är befintliga än idag, t ex Ängsholmsparken och Hästängen
i Gribbylund.
Förslag till Landskapsplan 1974
Landskapsplanen var inte lika tydlig i sin vision om den gröna strukturen
som Generalplanen. Nu handlade det till stor del om att tillgodose ett
rekreationsbehov men även om att belysa andra viktiga faktorer i landskapet
som fornminnen och natursköna områden.

Plan ur Förslag till Landskapsplan 1974

Landskapsutredning för Täby kommun 1976
Landskapsutredningen från 1976 hade som syfte att vara en “principiell
målsättning på lång sikt”. Utredningen var konkret med föreslagna
skötselområden och skötselnivåer utanför tätorten. Den tog även upp det
ekonomiska utfallet vid alternativa skötselprogram.
Översiktsplan 1992
I översiktsplanen från 1992 diskuterades de bostadsnära grönytorna och bristen
på sådana i vissa områden. Den lyfte också fram att frilufts-, natur- och
kulturintressen samverkar och ökar värdet för friluftslivet. Vidare framhölls
vikten av att det öppna landskapet bibehölls och att skogsskötseln skulle vara
naturvårdsinriktad och anpassad till det rörliga friluftslivet. Täbys läge centralt
i storstadsregionen gjorde att anläggningar för fritid och friluftsliv borde
prioriteras högt.
Översiktsplanen är inte lika visionär som de tidigare planerna. Den tar dock
ställning till vilka områden som skulle bevaras som grönområden men utan
att redovisa några visioner för grönstrukturen.

Plan ur Översiktsplan 1992

Sammanfattning av planerna
De fyra planerna visar att kommunen redan tidigt hade en vision om den
gröna strukturen och dess betydelse för rekreation, vilket är en viktig orsak
till varför grönområden har sparats inom tätorten. Ekologiska och andra
aspekter diskuteras inte inom tätort. ÖP -92 är den plan som är svagast i sina
argument.
Kommunen har medvetet, men inte nedskrivet, arbetat med att bevara gröna
kilar in mot Täby centrum. Det är en tanke som genomsyrar bevarandeplaneringen av den gröna strukturen idag.

Översiktsplan 1992
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TÄBYS GRÖNSTRUKTUR

KAPITEL 3

REGIONAL OCH LOKAL GRÖNSTRUKTUR
Stockholmsregionens gröna kilar
Utmärkande för Stockholmsregionen är de gröna kilarna som tränger in i
bebyggelsen från olika håll. Kilarna finns beskrivna i rapporten Grönstrukturen
i Stockholmsregionen, Regionplane- och trafikkontoret, 1996. De gröna kilarna
förbinds sinsemellan av gröna länkar. I kilstrukturen finns särskilt värdefulla
områden som kallas värdekärnor där sociala, ekologiska och kulturella värden
sammanfaller. Den regionala grönstrukturen har stor betydelse för människor,
växter och djur. Genom Täby kommun sträcker sig tre gröna kilar: Rösjökilen,
Angarnkilen och en mindre del av Bogesundskilen. Dessa kilar gör att djur
och växter kan sprida sig från omgivande natur- och rekreationsområden in
till grönytorna i kommunens tätbebyggda områden.
Rösjökilen
Kilen sträcker sig från området kring sjön Fysingen, ner mellan Vallentunasjön och Norrviken, omfattar Rösjöområdet och avslutas vid Ekebysjön i söder. Två värdekärnor går att finna inom kommunens gränser. Skålhamra värdekärna har rika kulturhistoriska miljöer av riksintresse. Området har stort naturvärde med sina artrika ängs- och hagmarker och är ett välbesökt landskap.
Rösjön värdekärna har ett varierat landskap med barr- och lövskogar, sjöar
och ett småskuret odlingslandskap och betesmarker. I området ligger sjöarna
Fjäturen och Rösjön samt den lilla skogssjön Mörtsjön, som omgärdas av
stor artrikedom. Fornlämningar som gravfält, runristningar och stensträngar
går att finna i landskapet. Området har stora sociala värden med ett rikt friluftsliv och där Roslagsleden passerar som en viktig vandringsled. Inom kilområdet finns svagare zoner som är extra känsliga. En känslig del är det smala
partiet vid Rösjön där bebyggelsen tränger ihop kilen från Kärrdal i Sollentuna och Skarpäng i Täby. Vid Hagbytippen lämnas endast en smal passage
utmed Vallentunasjön. Norrortsleden bildar en kraftig barriär genom kilen.
Angarnkilen
Angarnkilen delar upp sig i två grenar. Den ena sträcker sig utmed Långhundraleden och den andra österut till kusten. Dess södra spets utgörs av
Stolpaskogen i Täby. Inom Angarnkilen ligger Prästgården värdekärna som
utgörs av ett vackert kulturlandskap. Hagmarkerna är många och några av
dem tillhör de mest artrika i länet. Landskapet är rikt på fornlämningar. Täby
Prästgård är kulturmiljö av riksintresse. I den norra delen av värdekärnan
ligger Fågelsångsmossen som har en värdefull flora. Området har höga sociala värden som utflyktsmål och friluftsområde. Arningevägen utgör en fysisk barriär inom kilen och orsakar störningar i form av buller. Den planerade
Norrortsleden bildar en kraftig barriär genom kilen.
Bogesundsskilen
Den del av Bogesundskilen som når Täby utgörs av Skavlötens värdekärna.
Skavlöten är Täby kommuns viktigaste friluftsområde med badmöjligheter
och många leder och motionsspår. I den södra delen av området ligger Rönninge by som är av stort kulturhistoriskt värde med ett levande jordbruk. E 18
utgör en barriär och orsakar störningar i form av buller i de sydöstra delarna
av området.
Avbrott i kilarna
E18, Roslagsbanan, Arningevägen och Norrortsleden utgör avbrott i kilarna.
En ny dragning av Roslagsbanan till Arninge medför att avbrottet i Bogesundskilen breddas.

Kil
Kilområde
Värdekärna

Avbruten kil
Svagt avsnitt
Norrortsleden
Norrortsleden - tunnel
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3 - Täbys grönstruktur

Lokal grönstruktur - ett grönt nätverk
För att den gröna miljön ska uppfylla de rekrativa målen och för att förstärka
och bibehålla ett rikt växt- och djurliv i kommunens tätbebyggda områden
måste det finnas ett sammanhängande nätverk av grönytor som är tillgängliga
för allmänheten. Det ska vara möjligt att gå eller cykla i en grön och säker
miljö till och mellan olika områden. Bilden till vänster visar hur man kan
beskriva ett sådant nätverk. Stommen utgörs av gröna objekt, gröna stråk och
gröna länkar.

Gröna länkar

Alla grönytor inom kommunens tätbebyggda delar är gröna objekt. Sammanlänkade gröna objekt bildar tillsammans gröna stråk. Dessa bör ha ett djup
om minst 20 meter för att motsvara de sociala och ekologiska funktionskraven
(Grönplanering för människor, Stad & Land nr. 44 1986). I ett väl fungerande
nätverk måste det även finnas länkar mellan de olika stråken och objekten.
Dessa gröna länkar kan vara lättframkomliga och säkra gång- och cykelvägar
utmed alléer, genom bebyggelsen eller längs vägar. De kan också vara naturliga stigar i smala vegetationsbryn.

Gröna stråk

Grönytor som ligger i anslutning till varandra, eller som är sammanlänkade
med varandra är delar av detta nätverk. Grönytor som ligger isolerade från
andra grönytor ingår därmed inte i nätverket. Nätverkets funktion är att binda
samman natur- och parkmiljöer med bostadsområden, arbetsplatser och service
till ett socialt och ekologiskt fungerande system i kommunens tätbebyggda
delar som helhet.

Gröna objekt

Stora vägar och järnvägar är barriärer som bryter av nätverket. De är även
hinder för djur som rör sig i och utanför tätorten. En park som fågelvägen
ligger nära ett område kan vara helt otillgänglig om en stor trafikled korsar
vägen dit. Tunnlar, broar och andra överfarter för gång- och cykeltrafik ökar
kontakten med dessa grönområden och kommundelar. Det är viktigt att man i
planeringsstadiet tar hänsyn till dessa faktorer.

Grönstruktur

Gröna stråk och länkar
Kartan till vänster visar sambanden mellan de gröna objekten inom
kommunen. Principen för hur dessa samband ser ut beskrivs ovan.
I Täby finns många fina gröna stråk som går genom tätorten, vissa
av dem fortsätter också ut till det omgivande landskapet. Det finns
även på flera ställen naturmark mellan stråken, som av en eller
annan anledning inte ingår i dem. Det finns därmed goda
förutsättningar för att skapa ett väl fungerande nätverk inom
kommunen.
Några exempel på välfungerande längre sammanhängande
grönstråk är:
Strandpromenaderna längs Stora Värtan och runt Rönningesjön.
Stråket som utgörs av Centralparken och Näsby slottspark.
Stråket från Täby centrum i Åkerbyparken och vidare in i
Stolpaskogen.
Stråket genom Ella gård och Skarpäng.
Stråket från Erikslund i väster, genom Stolpaskogen och vidare
genom Libbyängen fram till Rönningesjön i öster.
0

1

kilometer

Teckenförklaring
Grönt stråk, gång/cykelväg
Grönt stråk, stig
Grön länk
Önskvärt grönt stråk
Port till större naturområde
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Den i särklass största barriären som skapar de flesta avbrotten i
nätverket är E18. Vägen är inte enbart en fysisk barriär som till
stora delar är omöjlig att ta sig över, den är också en påtaglig
psykologisk barriär. Både visuellt och i form av buller och
luftföroreningar.
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3 - Täbys grönstruktur
Om det i framtiden blir aktuellt att bebygga Täby galopp bör möjligheten att
sänka ner och däcka över E18 i de centrala delarna av Täby utredas och
uppriktigt övervägas. Stora sociala vinster skulle erhållas om vägen sänktes
och de centrala delarna av Täby sammanbands med parkerna och stränderna
söder om vägen. Inom och intill galoppområdet finns en stor andel grönytor
som kan utvecklas till fina grönstråk genom nya trevliga bostadsområden
belägna intill både centrum och naturen. Om en sänkning och överdäckning
av vägen är omöjlig att genomföra måste bättre förbindelser skapas på annat
sätt mellan områdena norr och söder om vägen. Detta kan ske i form av väl
utformade gångtunnlar, gröna viadukter eller liknande.
Längs vissa befintliga gröna stråk skulle en enkel skyltning behövas som
upplyser om att här finns ett grönt stråk som det är möjligt att färdas i, på en
stig eller på en gång- och cykelväg.
Längs vissa gång- och cykelvägar som sammanbinder två grönområden
behöver vegetationen förstärkas för att förtydliga sambanden dem emellan.
Det skulle medföra att känslan av att de gröna områdena hänger samman ökar
och att intrycket av ett grönt stråk förstärks. Stigar som går genom
naturparkerna är ibland otydliga och kan vara svåra att färdas på. Några större
stigar kan förbättras genom att till exempel breddas och grusas.
Tillgänglighet och avstånd
Parkernas och naturens tillgänglighet är avgörande för hur mycket de utnyttjas. Avståndet och hur vägen dit ser ut har stor betydelse. Om det finns bra
gång- och cykelförbindelser i en trafiksäker miljö kan sträckan upplevas kortare. Det finns undersökningar som visar hur grönytornas användning påverkas av avståndet till dem. En grannskapspark bör till exempel inte finnas längre
bort från bostaden än 150-300 meter. Det motsvarar ungefär fem minuters
promenad. Stadsdelsparken bör finnas tillgänglig inom ett avstånd på 500800 meter. Det motsvarar cirka 10 minuters promenad. En stadspark bör finnas inom ett avstånd på 2 km, vilket motsvarar cirka 30 minuters promenad.
Klassificering av grönytor med riktvärden för ytornas storlek och avstånd
från bostaden finns i bilaga 1 Klassificering av grönytor. Gröna stråk måste
vara tillräckligt breda och ha en sådan avgränsning att det tydligt framgår vad
som är allmän mark.

Grön länk i Runborg
Täby kyrkby

Gång- och cykeltunnel under
Rösjövägen i Skarpäng

INVENTERING, ANALYS OCH VÄRDERING
1. Rekreativa värden
Tillgång till olika typer av grönytor
Den totala tillgången till olika grönytekategorier, vilka finns beskrivna i bilaga 1 Klassificering av grönytor, visas i karta 1: Grönytor inom tätort. Av
dessa har de allmänt tillgängliga kategorierna Park, Naturpark och Övrig närnatur inventerats och värderats.
Värdering
De grönytor som värderats visas i karta 2: Värdering av rekreativa värden i
park- och naturmark inom tätort. Värderingen av grönytorna inom tätorten
har gjorts enligt den värderingsmetod som finns beskriven i Grundutredning
1 Rekreativa värden, kapitel 3. Värderingen är gjord dels utifrån grönytornas
karaktär och befintliga kvaliteter, dels utifrån deras betydelse för grönstrukturen.

Naturparken/berget söder om
Centralvägen och öster om E 18

Upplevelsevärden
Beskrivningen av de sju olika upplevelsevärdena, som använts vid
inventeringen av Täbys större natur- och rekreationsområden, är hämtad från
rapporten Upplevelsevärden, Regionplane- och trafikkontoret, 2001. Kartor
4 visar var man kan finna de olika upplevelsevärdena inom Täby. Värdena är
beroende av en mängd olika faktorer, t ex avstånd till vägar och bebyggelse,
störande anläggningar i landskapet. Marken som omger ett upplevelsevärde
utgör därför ofta en buffertzon och är en förutsättning för själva värdet.
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Orördhet och mystik

Skogskänsla

Frihet och rymd

Artrikedom och naturpedagogik

Orördhet och mystik
Upplevelsen av vildhet och mystik är stark hos människan. Porlande bäckar,
mossiga stenblock och djupa granskogar sätter fantasin i rörelse och knyter an
till sagor och myter. Området skall kännas opåverkat av människan, d.v.s.
vegetationen får ej verka planterad, stigar får ej se för anlagda ut, det skall
vara befriat från stadens ljud och lukter och ge en känsla av orördhet.
Upplevelsevärdet är känsligt för ”kulturpåverkan” såsom anläggningar, skyltar,
skräp etc. Området används för att ströva och promenera i, för avslappning,
orientering, naturobservationer, undervisning, m.m.
Skogskänsla
Här finns en stark upplevelse av skog som en kontrast till staden. Man träder
in i en annan värld med andra dofter, ljud och färger. Frånvaron av större
anläggningar, vägar och bebyggelse samt ljussken är viktig samt känslan av
att storskogen ej tar slut. Stadens ljus, okänsligt skogsbruk, nedskräpning och
avspärrad mark är exempel på faktorer som stör upplevelsen. Här vandrar
man och strövar, slappnar av, orienterar plockar svamp, utövar hajk, rider m.m.
Frihet och rymd
Känslan av frihet och rymd upplevs genom långa utblickar och vida vyer satt
området känns så stort att man får en känsla av att kunna röra sig där länge
innan man överskrider någon gräns. Upplevelsen förstärks av möjligheten att
stå vid en kant och se ut över något annat, gärna vatten. Här finns möjlighet till
att slappna av, ströva, vandra, ha picknick, rida, orientera, klättra, utöva
vattenaktiviteter, åka skidor och skridskor, cykla och vistas vid, i och på vatten.
Artrikedom och naturpedagogik
Upplevelsen av detta värde har att göra med fascinationen och upplevelsen
av naturens mångfald. Samlaren i oss kanske väcks. Möjligheten att komma
nära djur och växter ger en känsla av delaktighet i naturen, en känsla av
ursprung. Här finns utrymme för naturstudier och pedagogisk undervisning i
både rena naturområden liksom i mer kulturpräglade odlingsområden eller
trädgårdar. Här utförs naturobservationer, undervisning, studier och
mulleverksamhet. Här finns möjlighet att ströva, plocka svamp och blommor.
Kulturhistoria
Upplevelsen av våra historiska rötter, av identiteten med landskapet, spår av
mänsklig verksamhet och boende genom olika tidsåldrar. Miljöerna består av
äldre bebyggelse med omgivningar samt kulturlandskap med odling och
skogsbruk. Områdena berättar också om historiska händelser, konst och
litteratur. I området finns möjlighet till promenader, picknick, ridning, cykling,
kunskapsinhämtande, aktiv husdjurshållning, skidåkning m.m.

Kulturhistoria

Aktivitet och utmaning

Service och samvaro
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Aktivitet och utmaning
Områdets egenskaper ger möjlighet till utövande av sport och aktiviteter.
Platsen innehåller enklare anläggningar för utomhusaktiviteter såsom löpspår,
promenadvägar, ridvägar, bryggor etc. Här finns även möjlighet att göra mer
utmanande och strapatsfyllda aktiviteter såsom bergsklättring, dykning, långa
vandringar och andra försök att övervinna naturen. Man kan i dessa områden
även cykla samt åka skidor, pulka och skridskor.
Service och samvaro
Upplevelsevärdet återfinns oftast vid friluftsgårdar eller liknande anläggningar.
Miljön har en stark kulturprägel med fasta byggnader, servering eller annan
utskänkning, omklädningsrum, värmestugor m.m. Här finns andra människor att umgås med eller enbart betrakta. Bekvämligheten är god med tydlig
information, tillgänglig personal, goda allmänna kommunikationer och parkeringsplatser, möjlighet att hyra utrustning etc. Här ges möjlighet till samvaro, förtäring, att värma sig, omklädning och hygien, informationsinhämtande, hyra utrustning, gå naturstig, barnverksamhet, grillning, promenader och motion.

Grönytor inom tätort

Planlagt för annat ändamål

Övrig närnatur
Park
Större bostadsområde
Institution/arbetsplats ankn. grönyta
Begravningsplats
Allé
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Särskilt fritidsområde
Naturpark

Värdering av rekreativa värden i park- och naturmark inom tätort
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Mycket högt
Högt
Medel
Lågt

Analys- och utvecklingskarta för grönytor och stråk

Teckenförklaring

Park/natur som bör utvecklas
Bristområde (>250 m till närmsta park/naturpark)
Planerad park
Grönt stråk, gång/cykelväg
Grönt stråk, stig
Grön länk
Önskvärt grönt stråk
Port till större naturområde
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Grönt stråk, gång/cykelväg
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Teckenförklaring
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Upplevelsevärden i
större natur- och
rekreationsområden

Kartor 4

Orördhet och mystik

Skogskänsla

Frihet och rymd

På sidan 12 beskrivs samtliga upplevelsevärden. Kartorna här intill visar de olika
värdena inom Täby.

Orördhet och mystik

Öppna landskap och vattenområde

Sammanhängande skog

Utsiktsplatser

Kärna - 250m från vägar och bebyggelse

Artrikedom och naturpedagogik

Kulturhistoria

Aktivitet och utmaning
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3 - Täbys grönstruktur

2. Kulturhistoriska värden
En slutlig värdering av det kulturhistoriska landskapet utom tätort graderas i
fyra steg med riksintresse som högsta värde följt av mycket värdefullt, värde
fullt och slutligen visst värde som lägsta. Värderingen visas i karta 5: Värdering
av kulturhistoriska värden utom tätort.
Nedan beskrivs respektive värdes innehåll:
Riksintresse
 riksintresse som grund
 hela byar med inäga och utmark
 medeltida bystrukturer
 äldre vägstrukturer
 nästan helt ostörda landskapsrum
 äldre strukturer
Mycket värdefullt
 i direkt anslutning till riksintresse
 tydligt och pedagogiskt landskap
 småskaligt landskap

Såstaholm

Värdefullt
 samlade mindre enheter (Visinge, Löttinge och Hägerneholm)
Visst värde
 tillåter annan typ av verksamhet men med bibehållna
strukturer och bibehållen sluten- och öppenhet

Platsen där Åva torp och
Räfdansens krog låg

3. Biologisk mångfald
Ett huvudstråk för barrskogssamband går i sydväst–nordostlig riktning genom kommunen. Norrortsleden kommer att utgöra en barriär i detta spridningsstråk när den byggs. Effekten mildras dock av att en del av leden förläggs i
tunnel genom den känsliga delen av stråket. Detta och andra spridningsvägar
och barriärer visas på karta 8: Spridningsvägar för ekologiska samband. Det
råder brist på gammelskogar och kulturpräglade betade skogar i kommunen,
liksom på skog som någon gång har brunnit.
Områden med ädla lövträd har liten utbredning i Täby kommun. De mest
värdefulla miljöerna finns kring Näsby slott och vid Viggbyholm. Här finns
bland annat Stockholmstraktens största ek. Områden med äldre ek är genomgående igenvuxna och behöver gallras och röjas. Kommunen bör utveckla de
redan befintliga ädelskogsmiljöerna och anlägga nya på ställen som kan öka
livskraften/spridningsvägarna för flora och fauna i dessa miljöer.

Ask vid Näsby slott.
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Allé vid Gribbylund.

Skålhamra-Hagbyområdet respektive Prästgården-Skogbergaområdet utgör
kommunens mest värdefulla odlingslandskap. Många områden som skapats
genom bete och slåtter genom århundraden har bevarat stor artrikedom och
betecknas som artrika gräsmarker. Två betesområden i kommunen bedöms
vara av högsta naturvärde, klass 1, nationellt intresse. Det ena området ligger
i Skålhamra vid Vallentunasjön och det andra ligger mellan Prästgårdsvägen
och Gullsjön. För att bevara naturvärdena måste betet i de artrika gräsmarkerna
bedrivas på ett naturvårdsanpassat sätt. Traditionellt skötta slåttermarker saknas
idag, en brist som det är angeläget att åtgärda.
Kommunen har två Natura 2000-områden; vid Prästgården- Skogberga och
vid Mörtsjön-Käringsjön.
Kommunens sjöar är överlag övergödda och ett långsiktigt arbete pågår för
att förbättra sjöarnas näringsstatus. Åarna i kommunen är viktiga miljöer och
spridningsvägar för biologisk mångfald mellan sjöarna, Mälaren och Värtan.
Vattendragen är till stora delar påverkade av mänskliga aktiviteter och behöver restaureras för att fungera bra. Kunskapen om vattnedragens ekologi bör
öka och behov av åtgärder kartläggas.
De särskilt värdefulla områdena, värdeområdena, som har naturvärden motsvarande klass 1–4 har markerats med respektive naturvärdesklass på karta
6: Naturvärden. Karta 7: Naturtyper för områdena i karta 6 visar
värdeområdenas naturtyper (barrskog/barrblandskog, ädellövskog, artrik gräsmark och våtmark).
Nedan beskrivs den fyrgradiga naturvärdesskalan:

Ängshavretorräng vid Grindtorpsskolan.

Artrik gräsmark vid Grindtorpsskolan.

Fårhage vid Torslunda.
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klass 1 – nationellt intressant naturområde
klass 2 – länsintressant naturområde
klass 3 – kommunalt intressant naturområde
klass 4 – naturområde med lägre kommunalt intresse / lokalt intresse

Värdering av kulturhistoriska värden utom tätort

Riksintresse
Mycket värdefullt
Värdefullt
Visst värde
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Karta 5

Naturvärden

Naturvärde Klass 1
Naturvärde Klass 2
Naturvärde Klass 3
Naturvärde Klass 4
Utvecklingsområde
(för att höja naturvärdena)
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Naturtyper för områdena i karta 6

Våtmarker
Artrik gräsmark
Barr- och barrblandskog
Ädellöv
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Karta 7

Spridningsvägar för ekologiska samband

Område med ädellövskog
(med naturvärde klass 1-4
samt utvecklingsområden)
Område med artrik gräsmark
(med naturvärde klass 1-4)
Stråk med barrskogssamband
Försvagad del av spridningsstråk/barrskogssamband
Sjöar och vattendrag
Våtmark
Spridningssamband
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Svagt spridningssamband

Barriär
Norrortsled samt andra större vägar
Barriär Norrortsleden
Norrortsleden tunnelavsnitt

Karta 8
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Möjligt spridningssamband som kan skapas

GRÖNPLAN FÖR TÄBY KOMMUN

SLUTSATSER

KAPITEL 4

Grönplanen utgör en tydlig grön vision med 11 mål för hur Täby kommun
ska bevara och utveckla sina parker och grönområden – den gröna halvan.
Grönplanen är ett sektorsintresse som i t ex översiktsplanen vägs mot andra
intressen. Målen ska i sin tur brytas ner till effektmål/genomförandemål som
bl a blir ledande för park- och naturverksamheten.
Det är av största vikt att parker och natur finns nära och helst på gångavstånd
för att människor ska använda dem ofta till gagn för både hälsa och livskvalitet.
Barn behöver allmänna platser för lek, vuxna och äldre för
promenadmöjligheter och andra aktiviteter. Därför antar Täby kommun målen
att befolkningen i alla kommundelar ska ha tillgång till nära parker och natur
inom 250 m från bostaden, barnstugan, skolan och arbetsplatsen samt större
strövområden inom 2 km. Kommunen ska eftersträva en mångfald av gröna
miljöer och i den gröna närmiljön möjliggöra för barnens behov av lek och
spontanidrott. Dessa mål är en källa till välmående och till en meningsfull
fritid.
För att parker och närnatur ska vara attraktiva att använda behöver innehållet
i dem utvecklas medvetet med tanke på rekreativa, kulturhistoriska och
ekologiska värden. Dessutom ska särskilda åtgärder vidtas för tillgänglighet
t ex vid lekplatser, entréer, sittplatser, promenadslingor i parker, men även
några naturområden.
Ett grönt nätverk uppbyggt av stråk med parker, naturparker, alléer och
grönkantade gång- och cykelvägar leder från bostaden ut i de omkringliggande
större strövområdena. Det är viktigt att bevara befintliga väl fungerande stråk
och utveckla svaga eller önskvärda nya stråk.
Förvaltningsaspekter är avgörande för användningen av och upplevelsen i
de stora skogarna och det kulturhistoriska landskapet. Täbys läge och storlek
gör att skogarna ska skötas med långsiktigt perspektiv och med hänsyn till
rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband.
Inga kortsiktiga vinster ska få äventyra skogarnas kvalitet som
rekreationsområden för Täbyborna och livsmiljöer för växter och djur.
I de större strövområdena ska man värna om de minst bullerstörda
naturområdena. En bullerkartläggning över strövområdena behöver utföras
för att kartlägga var de minst bullerstörda områdena finns i Täby.
Kulturlandskapet bör förvaltas så att åker- och ängsbruk möjliggörs och att i
landskapet synliga och viktiga bryn hålls fria från igenväxande sly.
Sjöarna i Täby kommun ska vara badbara dvs i ekologisk balans med
fungerande spridningssamband mellan våtmarkerna. Arbetet bedrivs
långsiktigt bland annat genom Oxundaåprojektet där ett helt avrinningsområde
behandlas tillsammans med andra kommuner samt i de dagvattenrenande
åtgärder som kommunen utför genom anläggande av våtmarker.
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4 - Slutsatser

Täby står inför en politiskt uttalad expansiv fas. Det är nödvändigt att ha en
tydlig vilja med parker och större grönområden för att bevara och utveckla
den fantastiska strukturen av grönstråk (parker, alléer och naturområden)
både inom och utanför tätort. Eventuella kompletteringar av bebyggelse och
arbetsplatser i befintliga grönområden måste göras med största försiktighet
och med hänsyn till grönplanekartornas värdeområden och stråk.
Det är viktigt för dagens Täbybor och för framtidens Täbybor att våra parker
och grönområden finns nära och är innehållsrika. Det är en viktig del av
Täbys identitet och en anledning till varför Täbyborna trivs och vi kan locka
fler till kommunen.
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Grönplanekarta inom tätort

Mycket högt rekreativt värde
Högt rekreativt värde
Utvecklingsområde rekreativt värde
Grönt stråk, gång/cykelväg
Grönt stråk, stig
Grön länk
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Önskvärt grönt stråk
Port till större naturområde

Teckenförklaring
Grönt stråk, gång/cykelväg
Grönt stråk, stig
Önskvärt grönt stråk
Port till större naturområde
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Grön länk

Grönplanekarta utom tätort

Nationellt intressant naturområde (klass 1)
Länsintressant naturområde (klass 2)
Kommunalt intressant naturområde (klass 3)
Naturområde med lokalt intresse (klass 4)
Utvecklingsområde natur
Riksintresse för kulturmiljö
Kommunalt naturreservat med mycket högt rekreativt värde
Mycket högt rekreativt värde
Högt rekreativt värde
Norrortsleden tunnelavsnitt
Natura-2000 område
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Collins och Sofia Andersson.

Nedan anges, uppifrån vänster till höger, var
fotografierna på framsidan, sidan 31 och baksidan
är tagna:
Framsidan - lek vid Rönningesjön, vila på
parksoffa, rabatt i Centralparken, hästar i Rönninge
by, Käringsjön, Rönninge by, milstolpe i Arninge,
åkermark i Litsby, skog nordost om Mörtsjön,
lekande barn ute i naturen, strandbete vid Såstaholm
och skog intill Mörtsjön
Sidan 31 - Gullsjön, barn och djur i Rönninge by,
odlingslandskapet vid Prästgården, utsikt från
Skansberget öster om Rönningesjön, hästar i
Rönninge by, odlingslandskapet vid Prästgården,
Skavlöten, bunker i Ensta, äldre torp vid Torslunda
gård, Lorensviksparken, kalvar i norra Såsta,
betande djur under ek i Lövbrunna, betesmark vid
Prästgården, skog i Löttinge-Vågsjöområdet,
Stolpaskogen och Gullsjön
Baksidan - Norskogen, Ängsholmsbadet,
kolonilotter intill Ängsholmsparken, bäcken i
Ängsholmsparken, odlingslandskapet i Hagby,
kartöverlägg över Torslunda, brandfält söder om
Fågelsången, Åkerbyparken, ekhage i Vågsjö, betad
ängshavretorräng vid Hagby, finnögontröst i
sydvästra Fridhem och apelticka på fruktträd
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BILAGOR
1. KLASSIFICERING AV GRÖNYTORNA

Stadspark
Norskogsbadet i Centralparken

Anlagda parker inom tätbebyggt område
Stadsparker
Stadsparkerna är mångfunktionella parker och parkstråk som kan vara av intresse för hela kommunen. De är Täbys gröna lungor där kommuninvånarna
kan koppla av. Stadsparkerna innehåller estetiska detaljer som rabatter, blommande buskar och träd och funktionella element som sittplatser och stora
kortklippta gräsytor. De är kommunens finaste parker som ska erbjuda ett
brett och varierat utbud av aktiviteter som bad, gymnastik, lek, promenader,
bollspel och picknick. Tack vare parkernas storlek finns det plats för många
aktiviteter samtidigt utan att man stör varandra. De är attraktiva och värdefulla både som närparker och som utflyktsparker.
Riktvärden: >10 hektar inom 2 km från bostaden.

Stadsdelspark
Rosenträdgården i Åkerbyparken

Stadsdelsparker
Stadsdelsparkerna består ofta av öppna stora gräsytor utformade för lek och
sportaktiviteter. I en del av dem finns parkträd och/eller planteringsytor med
perenner och buskar. Till skillnad från stadsparkerna har några stadsdelsparker,
eller delar av dem, mer extensiv gräsklippning. I några parker finns stolpar
för amerikansk fotboll, fotbollsmål och annan idrottsutrustning. Där finns
också ofta en lekplats. Stadsdelsparkerna är utrustade med sittplatser och på
vissa platser finns brygga och grillplats. Några stadsdelsparker innehåller
dagvattenanläggningar, dammar, bäckar eller strandzoner.
Riktvärden: 5-10 hektar inom 800 meter från bostaden.

Grannskapspark
Ella Park

Naturpark
Lahällsvägen

Övrig närnatur
Slänt vid Centralvägen i Näsbydal
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Grannskapsparker
Grannskapsparkerna är mindre parker centralt belägna i kommundelarna. De
kan innehålla en lekplats, en mindre gräsyta för bollspel samt sittplatser. Några
av grannskapsparkerna är så kallade fickparker, vilka är representativa
entréparker till olika områden. Dessa rymmer estetiska och funktionella element som planteringar med perenner och buskar och sittplatser. De används
för utomhusvistelse av de närboende och är ett vackert inslag i miljön för de
förbipasserande. Grannskapsparkerna bör vara helt skyddade från vägtrafik.
Riktvärden: 0,2-5 hektar inom 300 meter från bostaden.
Naturparker
Naturparker är naturmark inom eller i kanten av bebyggelsen som till form
och storlek är sådana att de fungerar som rekreativa vistelseytor. De är ofta
skogbevuxna och kuperade och innehåller en mångfald av arter. I vissa större
naturparker finns elljusspår eller andra anlagda gångvägar medan detta ofta
saknas i de mindre. I naturparkerna kan man finna en mångfald av arter varför de är viktiga inte minst för barns lekar. Fåglar, insekter, örter, träd, stora
stenar, vackra hällar och slingrande stigar stimulerar barnens upptäckarlust
och fantasi. I några av naturparkerna finns lekplatser för redskapslek. Bänkar
och annan utrustning saknas annars oftast i naturparkerna och de är sällan
tillgängliga för rörelsehindrade personer. Naturparkerna bör vara helt skyddade från vägtrafik.
Riktvärden: 0,2-5 hektar inom 300 meter från bostaden.
Övrig närnatur
Övrig närnatur är natur inom eller i kanten av bebyggelsen som ej är direkta
vistelseytor. Det är, som namnet visar, ett ganska vitt begrepp som kan innehålla allt från skogbeklädda berg till öppna extensivt skötta gräsytor. Den
gemensamma nämnaren är att de är gröna ytor som inte har vistelse som
huvudfunktion. Några exempel kan vara trädbevuxna ”skärmar” mellan vägar och bebyggelse, gröna ”portaler” vid under- eller övergångsställen över
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vägar och järnväg eller gröna landmärken intill vägar och bebyggelse. De är
ofta viktiga stadsbyggnadselement med en visuell funktion snarare än en praktisk. En del övrig närnatur kan dock fungerar som viktiga gröna gång- och
cykelstråk.
Inga riktvärden
Större natur- och rekreationsområden
Med större natur- och rekreationsområden avses skogs- och odlingslandskapet
utanför tätorten. I detta landskap finns en rikedom av kulturpräglade hagmarker
och biotoprika naturområden med skogsbryn, åkerholmar, fornlämningsområden och bär- och svampmarker. Allemansrätten ger oss goda möjligheter att
här idka friluftsliv med bad, vandring, skidturer, cykelturer, bärplockning,
svamputflykter och många andra aktiviteter. De större natur- och rekreationsområdena har en stor betydelse även för människornas friluftslivs- och
rekreationsmöjligheter samt djurens och växternas livsrum inne i tätortens
parker och natur.
Riktvärden: >10 hektar inom 2 km från bostaden.
Bostadsanknutna grönytor
Med detta avses större bostadsgårdar och närnatur på icke kommunägd mark.
De bostadsanknutna grönytorna kan innehålla allt från öppna välklippta gräsytor till vild natur. De är viktiga framförallt för äldre och för de minsta barnen
som inte har så stor aktionsradie. Lekplatser, mindre gräsplaner för bollspel
och lek samt sittplatser är vanliga inslag. Bostadsnära grönytor som är mindre
än 0,3 hektar redovisas som regel inte om de ej är av stor betydelse för grönstrukturen eller är särskilt värdefulla på annat sätt.
Inga riktvärden
Särskilda fritidsområden
Särskilda fritidsområden är grönytor som är särskilt iordningställda för en
eller flera rekreativa funktioner, som till exempel idrottsplatser, ridanläggningar
eller koloniområden. De särskilda fritidsområdena medger andra typer av
rekreation och de är därför värdefulla komplement till kommunens parker,
naturmark och större natur- och rekreationsområden.
Inga riktvärden

Större natur- och rekreationsområde
Skogen vid Mörtsjön

Bostadsanknuten grönyta
Stjärnhusen vid Viggbyholms station

Särskilt fritidsområde
Ridanläggning vid Viggbyholms gård

Institutions- och arbetsplatsanknutna grönytor
Denna kategori innefattar grönytor på kvartersmark för olika institutioner och
arbetsplatser. Det kan vara daghemsgårdar och skolgårdar eller vårdhemsparker
och grönytor intill arbetsplatser. Dessa grönytor är värdefulla komplement till
de kommunala grönytorna även om de inte alltid är tillgängliga för alla.
Inga riktvärden
Begravningsplatser och kyrkogårdar
Begravningsplatser och kyrkogårdar är lite speciella anlagda grönytor eftersom
de ej i första hand är avsedda för rekreation. De är dock värdefulla inslag i den
gröna strukturen med sitt rika innehåll av kyrkogårdsträd, solitärträd, häckar
och blommor på gravarna. Med sin särpräglade atmosfär är
begravningsplatserna och kyrkogårdarna rofyllda meditativa platser för vila
och kontemplation.
Alléer
Alléerna är enkla eller dubbla trädrader utmed bil-, gång- och cykelvägar. De
är inte några egentliga grönytor men de är viktiga strukturella element i
landskapet som formar eller förstärker siktstråk och skapar trivsamma och
gröna gaturum som förändras med årstiderna. Gamla alléer är historiskt och
kulturellt värdefulla. De är spår som visar hur landskapet en gång såg ut, de
nyanlagda alléerna kommer med tiden att lämna spår på samma sätt.

Begravningsplats
Hundbegravningsplatsen i Täby kyrkby

Allé
Såstaholms allé
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2. ARBETSMETODER
Generella principer
Inventeringen har gjorts med en uppdelning i olika kommundelar. Vidare har
en uppdelning gjorts i grönytor inom respektive utanför tätorten, utom för
biologisk mångfald där hela kommunen behandlas lika. I huvudsak har allmänt tillgängliga grönytor inventerats. Det vill säga parker och natur inom
tätbebyggt område samt större natur- och rekreationsområden utom tätort.
Promenad runt Rönningesjön

Utifrån enkätresultatet kan man bland annat utläsa att:
•

Den vanligaste användningen av parker och
naturparker är för promenader. Hela 7 av 10
använder parkerna på detta sätt. Andra alternativ
som fått en stor andel svar är motion och sport
samt lek.

•

Kommunens invånare besöker parker och
naturparker som ligger nära bostaden. 3 av 4 tar
sig dit till fots och för nästan 90% tar det mindre
än en kvart att ta sig dit.

•

Det kommunen främst bör satsa på i grönytorna
inom tätorten är fler sittplatser, bättre städning och
mer blommor.

•

De större natur- och rekreationsområdena besöks
i först hand av de som vill promenera/vandra, 74%
anger detta alternativ. Därefter är motion och sport
samt för att få naturupplevelser de vanligaste
användningsområdena.

•

Till de större natur- och rekreationsområdena tar
sig 55% till fots medan 25% tar bilen. Endast 15%
färdas i mer än 15 minuter.

•

Av de som svarat besöker 73% både parker och
större natur- och rekreationsområden. Endast 4%
anger att de varken besöker parkerna eller de
större natur- och rekreationsområdena.

Rekreativa värden
Utredningsarbetet för rekreativa värden (grundutredning 1) har bedrivits i två
etapper, en enkätundersökning bland kommuninvånarna och platsinventeringar.
Enkätundersökningen
Enkätundersökningen innehöll bland annat frågor om vilka parker, naturparker
och större grönområden kommuninvånarna besöker, vad man gör där, hur
man tar sig dit och hur lång tid det tar att komma dit. Totalt svarade 611
personer på enkäten.
Platsinventeringen
Platsinventeringarna av grönstrukturen visar grönytornas geografiska läge i
förhållande till varandra, var det finns stora kvaliteter, var det finns barriärer
och brister samt var det finns förutsättningar för strukturella förbättringar.
Grönytorna har därefter avgränsats geografiskt samt delats in enligt den klassificering som redovisas på sidan 20-21.
Grönytor inom tätorten
De allmänt tillgängliga grönytorna inom tätorten har indelats i kategorierna
anlagda parker, naturparker och övrig närnatur. Därefter har den eller de av de
åtta parkkaraktärerna som finns inom var och en av dem noterats. Detta ger en
bild av vilka kategorier av grönytor som finns inom kommunens olika delar
samt av deras innehållsmässiga kvaliteter.
Större natur- och rekreationsområden utom tätort
Vid inventeringen av de större natur- och rekreationsområdena har en av
Regionplane- och trafikkontoret utarbetad bedömningslista använts
(Upplevelsevärden, Regionplane- och trafikkontoret, 2001). Bedömningslistan beskriver olika upplevelsevärden i större friluftsområden. Metoden bygger på teorin om olika parkkaraktärer men då den avser större friluftsområden
är den utformad enbart med hänsyn till dessa.
De olika upplevelsevärdena är:
 Orördhet och mystik
 Skogskänsla
 Frihet och rymd
 Artrikedom och naturpedagogik
 Kulturhistoria
 Aktivitet och utmaning
 Service och samvaro

Fågelsången
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För att definiera upplevelsevärdet används ett antal parametrar som beskriver
viktiga fysiska förutsättningar för varje upplevelsevärde. Sådana parametrar
kan till exempel vara: äldre skog, 250 m från vägar och anläggningar, artrikedom, storlek och form.
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Värdering av grönytor inom tätorten
Värderingen av grönytorna inom tätorten har gjorts dels utifrån deras karaktär
och befintliga kvaliteter, dels utifrån deras betydelse för grönstrukturen.
Generellt kan sägas att de grönytor som innehållsmässigt är av hög kvalitet
samt är av stor vikt för grönstrukturen har klassats som ytor med mycket högt
värde. De grönytor som antingen är av hög kvalitet eller av stor vikt för
grönstrukturen har klassats som ytor med högt värde. Grönytor som klassats
som medel finns inom ett mycket brett spektrum. Vissa av dem kan vara
välanvända grannskapsparker medan andra kan vara ytor med fin naturmark.
De innehåller dock som regel inte några utmärkande innehållsmässiga
kvaliteter och de ligger ofta i något bullerstörda eller svårtillgängliga lägen.
Att värderingen är gjord både utifrån de innehållsmässiga kvaliteterna och
betydelsen för grönstrukturen innebär att det finns möjlighet att ”lyfta” en
yta från en klass till en högre, till exempel genom att åtgärder utförs som
höjer de innehållsmässiga kvaliteterna. Likväl är det möjligt att ”sänka” en
yta från en klass till en lägre genom att till exempel skära av dess samband till
den övriga grönstrukturen. Grönytor som är stora och varierande nog att
rymma flera karaktärer har generellt sett högre värde än de som är små och
likformiga. En enda egenskap hos en liten och likformig grönyta kan dock
vara av sådan betydelse att värdet på grönytan blir högt.
Större natur- och rekreationsområden utom tätort
De större friluftsområdena utanför tätorten har värderats utifrån de tidigare
nämnda upplevelsevärdena som finns inom dem. Där flera parametrar inom
ett upplevelsevärde sammanfaller, till exempel i ett sammanhängande skogsområde med låg bullernivå som ligger minst 250 meter från vägar och anläggningar, bildas ett mycket värdefullt område. Områden som endast omfattas av någon parameter benämns som värdefullt område. Det värdefulla
området omger ofta det mycket värdefulla och fungerar därför ibland som en
buffertzon, en förutsättning för själva kärnans värde. Friluftsområden som
innehåller många olika upplevelsevärden är variationsrika och omväxlande
vilket från rekreationssynpunkt är värdefullt. Ett område med ett enda
upplevelsevärde kan också vara mycket värdefullt om det har ett mycket speciellt innehåll eller om det enskilda värdet är unikt.

Kulturhistoriska värden
Arbetsmetod inom tätort
Inom tätort studeras kommunens parker, som är definierade i grundutredning
del 1 Rekreativa värden.
Parkernas historia har studerats med hjälp av äldre parkritningar. Kommunens
historia har studerats med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. Dessutom
har äldre detaljplaner och planbeskrivningar studerats för att belägga parkernas
tillkomst. Även äldre planeringsunderlag (generalplan, landskapsplan och
översiktsplan) har studerats för att få fram fakta om kommunens grönplanering.
Varje kommundel beskrivs dels utifrån en övergripande nivå. Där beskrivs
hur kommunen har planerat och vilka visioner som funnits för den gröna
strukturen. Det görs med hjälp av äldre planeringsunderlag som visar vilka
ytor kommunen har haft för avsikt att avsätta som gröna ytor.
Varje kommundel beskrivs och analyseras också på en detaljerad nivå, där
fokus ligger på parkerna.

Nyfikna barn i skogen
vid Rönningesjön

Båda människor och djur trivs vid
Rönningesjön

Parkernas tillkomst:
• 1930-talet
Flagggärdet
• 1940-talet
Kjulaparken
Mosstorpsparken
• 1950-talet
Ytterbyparken
• 1960-talet
Hörnparken
Konvaljparken
Centralparken
Tullhusparken
Herkulesparken
Kvarntorpsparken
Lorensviksparken
Virauddsparken
• 1970-talet
Karlslundsparken
Midgårdsparken
Jarlabankes bro
Hästängen
Näsa äng
Näsby gård
Skarpängsparken
Ellaparken
Libbyängen
Åkerbyparken
• 1980-talet
Ängsholmsparken
• 2000-talet
Värtans strandpromenad
Klockstapelparken
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Följande begrepp för kulturhistoriska värden inom tätort används för att
värdera parkerna:

Konvaljparken med skyddade
sittplatser, Roslags-Näsby








Agrarhistoriskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Innehållsligt
Kontinuitetsvärde
Namnhistoriskt värde
Personhistoriskt värde

De är delvis inspirerade av en metod utvecklad av Axel Unnerbäck för
Riksantikvarieämbetet, beskriven i tidskriften Kulturmiljövård nr 1-2, 1995.
Den beskrivna metoden är ursprungligen skapad för att bedöma värden hos
bebyggelse och bebyggelsemiljöer.

Lekplats vid Ella krog

Arbetsmetod utom tätort
Utredningen för kulturhistoriska värden utom tätort har gjorts i två etapper,
kartstudier och landskapsinventering. Översiktliga kartstudier har gjorts för
att få fram en historisk bild av landskapet. Det som framförallt studerades var
den historiska markanvändningen och bebyggelselägen för att genom
landskapsinventeringar kunna jämföra med dagens landskap och förstå dess
tidsdjup.
Där historiska kartöverlägg (från Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen) har
funnits har dessa i första hand studerats. Se exempel från Rönninge by på
nästa sida. Kartorna är från olika tidsepoker, mellan 1600-1800-tal, och det
landskap som redovisas där jämförs med dagens landskap. Det har inte funnits något kartöverlägg för Fittja utan äldre kartor har studerats via
Lantmäteriets hemsida.
Målet är att ta fram lättförståelig information i kart- och textform om landskapets kulturhistoriska (visuella) värden samt ge en kort historisk bakgrund till
de olika byarna.

Stensträng, Hagby
Ordförklaringar:
utmark - ofta skogsmark eller hedmark liksom impediment (obrukbar jord) som nyttjades inom bysamhället
som allmänning för bland annat bete, ved och byggnadstimmer
inäga - äldre bondesamhällelig mark som var inhägnad, med gärdesgård eller mur, till skydd mot boskapens intrång, inägomarken bestod av åker, äng, trädgårdsland och s k kålgård
hemman - äldre beteckning för jordbruksfastighet av
sådan storlek att dess brukare kunde försörja sig och
sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den
skatt som ålades egendomen
socken - församling, ursprungligen ett område på landsbygden vars invånare besökte samma kyrka
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En jämförelse mellan det historiska landskapet, som representeras i kartöverläggen, och dagens landskap görs i följande kategorier:








Byarnas lägen.
Åkerns utbredning och flikighet.
Ängens utbredning och användning.
Betesmarkens och hagarnas utbredning och användning.
Utmarkens utbredning och användning.
Vägar och stigars sträckning.
Hägnader och andra gränsers dragningar.

Utifrån de stråk och strukturer som fortfarande går att läsa i dagens landskap
görs en bedömning av vad som är karakteristiskt och identitetsskapande för
varje by. Dessutom görs en bedömning av vilka strukturer som är viktiga att
beakta i framtida planeringsskeden.

GRÖNPLAN FÖR TÄBY KOMMUN

Bilaga 2
Teckenförklaring
(hämtad ur Fårad mark av
Niklas Cserhalmi, symbolerna
är ritade av Ylva Othzén)

Bebyggelse
hemman/torp

väg

bebyggelse
fysisk utbredning
Hydrografi

trädbevuxet

sjö
vattendrag

hägnad
äng

vatten

Linjära element
hägnad, allm grind
väg med bro
Administrativa
gränser
sockengräns
bygräns

byggnader
hemman

gärdeslag
åker

Exempel på historiskt kartöverlägg Rönninge by.

torp

Övrigt
gärdeslag
källa/brunn
Markslag/
markanvändning
åker
äng, allm
skog/lövskog
barrskog
myrmark

Några exempel
hägnad och väg
tätt belägna
hemman

Exempel på ritning över Plattorget-Åkerbyparken i Täby centrum.
Ritningen upprättades 1970.
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Biologisk mångfald

Brandfält söder om Fågelsången.

Arbetsmetod
I grundutredningen för biologisk mångfald har områden med hög biologisk
mångfald, så kallade värdeområden, inom kommunen inventerats i fält och
uppgifter från litteraturen har sammanställts. Drygt hundratalet värdeområden
har avgränsats och klassificerats. Skogsområden, odlingslandskap och sjöar
med särskilt höga helhetsvärden har också pekats ut. Karteringen av
kommunens värdefulla naturområden ligger till grund för slutsatser om vilka
miljöer det råder brist på och om hur naturen bör skötas, för att naturvärdena
skall bibehållas och öka.
Inom projektet har dock inte resurser funnits för en fullständig genomsökning av vare sig skogsmiljöer eller odlingslandskap. Ytterligare inventeringar
måste utföras för att alla värdefulla områden skall bli kända.
Naturvärdesbedömning
Områden med särskilt höga naturvärden har förekomst av rödlistade arter
eller s k signalarter eller indikatorarter, det vill säga arter som indikerar höga
naturvärden. I många fall är det svårt att hitta sådana arter, även om de faktiskt finns. Om naturen hyser substrat i form av gamla träd, exempelvis gamla
ihåliga eker, eller om det finns rikligt med död ved, kan det vara möjligt att
ge ett område hög naturvärdesklass, utan att de värdefulla arterna har återfunnits.

Hällmark nordost Fågelsången.

Något förenklat kan man säga att ju mer sällsynt en viss naturtyp är, i kommunalt, regionalt eller nationellt perspektiv, desto högre naturvärdesklass får
området. Ju större det värdefulla området är och ju mer välskött eller välutvecklat dess kvalitéer är, desto högre blir värderingen.
Delområdena beskrivs översiktligt. De särskilt värdefulla områdena, värdeområdena, som har naturvärden motsvarande klass 1–4 har markerats med
respektive naturvärdesklass på kartorna. I anslutning till kartan finns en mycket
kortfattad angivelse av vilken sorts natur som finns inom markerade värdeområdena. Dessutom mer utförlig information om naturen i nyckelbiotoperna. Värdeområdena omfattar endast den natur som är särskilt värdefull. Vid
exploateringar i närheten av värdeområdena, och i andra sammanhang, är
det ofta nödvändigt att en buffertzon beaktas, för att inte värdeområdena skall
påverkas negativt.

Apelticka på fruktträd.
I denna rapport har vi använt en fyrgradig skala som bygger på den tregradiga
skala som rekommenderas av Naturvårdsverket.
klass 1 – nationellt intressant naturområde
klass 2 – länsintressant naturområde
klass 3 – kommunalt intressant naturområde
klass 4 – naturområde med lägre kommunalt intresse / lokalt intresse
Natura 2000 är ett europeiskt nätverk för att bevara värdefull och hotad natur. På detta sätt är ett Natura 2000-område av internationellt intresse. Detta
behöver dock inte betyda att det är lika värdefullt i ett svenskt perspektiv.

Blandskog invid Näsbyviken.
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3. EXEMPEL PÅ KOMMUNDELSANALYSER
Nedan följer tre exempel på inventering, analys och värdering av tre kommundelar utifrån rekreativa värden, kulturhistoriska värden samt biologisk mångfald. Hela kommunen finns i respektive grundutredning.

Rekreativa värden - exempel kommundel Täby C
Täby centrum – Grindtorp – Näsbydal
Bebyggelsen inom detta område består till största delen av flerbostadshus. Endast en liten del villor finns
närmast Stockholmsvägen. Detta betyder att de flesta inom denna kommundel saknar egna trädgårdar och
därför helt är beroende av de allmänna park- och naturytorna. Gårdarna inom flerbostadsområdena fyller
här en mycket viktig funktion som grannskapsparker.
Bostadsbebyggelsen i Täby Centrum ligger mycket nära det större natur- och rekreationsområdet som
börjar vid Stolpaskogen och fortsätter norrut med Gribbyskogen. Det centrala parkstråket förbinder
bostäderna med skogen. Den östra delen av stråket, som leder till friluftsgården vid Ensta krog, är dock
något inklämd mellan bebyggelsen och det är därför av största vikt att ytterligare ingrepp i den gröna miljön
undviks. Stolpaskogen ligger även inom ett par kilometers avstånd från Grindtorp och Näsbydal.
De boende i Centrumområdet saknar tillgång till någon stadspark. Detta beror till största delen på att
området kringgärdas av barriärer. Om en grön förbindelse kunde skapas söderut, över Stora
Marknadsvägen, Täby galopp och E18 skulle gångavståndet till Centralparken endast vara någon kilometer.
De boende i Grindtorp och Näsbydal har, via en gångtunnel under E18, möjlighet att ta sig till
Centralparken. Tillgängligheten skulle dock avsevärt förbättras om en grön förbindelse direkt till parken
skapades.
Det centrala parkstråket är en stadsdelspark samtidigt som det fungerar som grannskapspark och
närnatur för de intilliggande husen. Väster om Åkerbyvägen saknas dock grannskapspark och en sådan
kunde därför inordnas i naturmarken intill Roslagsbanan.
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Kulturhistoriska värden - exempel kommundel
Rönninge by

Bortom den öppna marken, både
åker och hagar, skymtar husen vid
Radarvägen

Historisk beskrivning
I Rönninge finns spår av mänsklig verksamhet från järnåldern. Rester av en
fornborg som byggdes på 400-talet finns på Skansberget. Den kom till under
en tid då det fortfarande gick att segla upp i Rönningesjön från Värtan. Troligen som ett skydd under de oroliga tider som rådde under folkvandringstid
(ca 400-550 e kr.) Det finns också gravplatser från äldre och yngre järnålder,
med ett bygravfält strax norr om dagens byläge. Stensträngar från äldre järnåldern finns också. Rönninge finns i skrift från mitten av 1300-talet. Namnet
betyder röjning, nyodling.
På medeltiden blev Rönninge frälsehemman under Rydboholm. Rydboholm
var i början av 1500-talet stort och hade ett flertal underlydande gårdar. Totalt
26 gårdar i, Östra Ryd och i östra Täby, lydde under säteriet (bl a Åva, Ytterby, Ensta, Åkerby, Fittja, Gribby, Visinge, Skogberga och Arninge).

Rönninge by har ett flertal
ekonomibyggnader
Ordförklaringar:
säteri - (sätesgår) urpsrungligen en lantegendom ägd
och bebodd av en frälseman (befriade från skatt på
jorden p g a adelns privilegier)
särhägnad - ett område som är med hägnad skilt från
ett annat (sär betyder ”som är åtskild”)

Löfhagsåkrarna anno 2003

Kåtet
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I mitten av 1600-talet lämnade Brahe de båda Rönninge gårdarna. Dessa två
fick då olika ägare, det ena kom att bli lydgård under Näsby säteri. Dessutom
fanns torpet Löt i öster som var ett ”oskattelagt frälsetorp”, det vill säga ett
dagsverkstorp under Rydboholm. De två gårdarna kallas Norrgården och Södergården. I början av 1700-talet hörde inte längre halva Rönninge till Näsby
utan åter till Rydboholm vilket de båda gårdarna komma att göra fram till
1930-talet. 1954 förvärvades marken av Täby köping.
Det fanns ett litet torp som hette Kåte som avhystes 1773. På en karta från
1789 lever namnet kvar iform av namnet på en åkervret ”Kåtet”. Den kom
senare att kallas Dybo täppa efter en person (Dybo) som byggde ett skjul där
och brukade en del av åkern.
Rönninge by laga skiftas 1789, då hade den gamla storskiftesdelningen gällt i
lite mer än 100 år. Sista lantbrukaren flyttade från Södergården 1950. Marken
fortsatte skötas från andra gårdar. 1967 flyttade den sista personen ut från
Norrgården. Efter det kom gårdarna att förfalla, men restaurerades i början av
70-talet. Detta skedde efter diskussioner om att området skulle användas till
bostadsbebyggelse vilket inte blev av. Idag är Rönninge naturreservat.
Beskrivning av historisk karta
1786 (den sydligaste delen är inte karterad): Rönninge består av två gårdar
som ligger samlat i byns sydvästra kant, vid Rönningesjöns kant. Dessutom
finns två torp; Löfhagen (vilken egentligen ligger utanför bygränsen) i norr
och Löt i sydöst. Två större särhägnade åkergärden där det södra är i gärdeslag med Hägernäs. Dessutom finns två särhägnade åkergärden vid torpet Löt,
varav torpet ligger i det ena. Ett särhägnad åkergärde i Storhagen. Fem särhägnade ängsgärden. I norr Skaflöten, i nordöst Kärrängen, i öst Saltängen
och Sjötegarna, samt Sjöängen. Även åkergärdena har namn; Löfhagsåkrarna,
Mellangärdet, Långskiftet, Byskiftet, Sjöåkerskiftet och Östra åkerskiftet.
Rönninge har fyra särhägnade hagar; Norrhagen, Storhagen, Norra
solbadehagen och Södra solbadehagen. En väg passerar igenom Rönnninge
som leder i nordvästlig till sydöstlig riktning. Den leder inte förbi gårdarna
men passerar Löfhagen och Löt. Från den går två vägar in vilka passerar gårdarna. Det går också en väg söderut mot Hägernäs.
1847: Rönninge är även karterad vid denna tidpunkt, men ingår nu under
Rydboholm. Det gör att kartan inkluderar betydligt mer än bara Rönninge och
det finns alltså inte heller några bygränser. Följande beskrivning av kartan
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gör därför bara en jämförelse mellan kartan 1786 och 1847.
Det finns nu ett torp vid Skaflötens ängs västra sida som också kallas Skaflöten.
Torpet Löfhagen finns inte kvar. Byn har samma läge som tidigare och ett torp
finns också markerat vid Löt även om det inte är namnsatt. Där har delar av
ängen odlats upp till åker.
Åkern är och ser likadan ut. Skaflötens äng är bara hälften så stor. Skaflötens
torp har en liten åkervret. Vägen igenom byn har inte samma dragning som på
1700-talet. Den passerar nu Skaflöten söderut och följer åkrarna mot byns
centrum, därefter viker den av österut mot torpet och Ullna marker. Vägen
söderut mot Hägernäs finns fortfarande kvar. Hagarna har en helt annan
hägnadsdragning.

Rönninge by ligger vid
Rönningesjöns kant

Landskapsanalys
Rönninge ligger idag i ett idylliskt landskap som är väl utnyttjat av Täbyborna.
All mark som är möjlig att odla eller beta utnyttjas. Den sydöstra delen där
torpet Löt låg tidigare är idag oläsbar vilket står i kontrast till de västra delarna av Rönninge som är väldigt tydliga och pedagogiska. Rönninge blev
kommunalt naturreservat 2002 för att tillvarata de natur- och kulturvärden
som finns inom området.
Följande jämförelse baseras på kartorna från 1786 samt 1847 och dagens
landskap.
Byläge: byn ligger på samma plats som på 1700- och 1800-talet.
Åker: Rönninges åker brukas bara delvis idag, det norra åkergärdet är öppet
och en del av friluftsområdet. Likaså är åkrarna i mellangärdet idag hagar.
Företaget Allgon ligger på åkrarna till torpet Löt och själva torpet låg mellan
E 18 och avfarten mot Arninge norrifrån.

Vägen från 1768 kan anas som
en upphöjning i mitten av åkern

Löfhagen

Kåtet

Rönninge by 1786

Rönninge

Löth
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Den gamla vägen
öster om Rönninge har använts
sedan åtminstone 1700-talet

Äng: ängen vid Skavlöten är öppen än idag och del av friluftsområdet. Kärrängen ingår idag i Arninge och genomkorsas delvis av Arningevägen och är
ganska igenväxt. Ängarna i öster vid torpet Löt ingår i Arninge och ligger
idag under industritomter eller vägar (E18).
Utmark: någon utmark är inte karterad utan man har troligen utnyttjat Storhagen
och Norrhagen.
Betesmark/hagar: Norrhagen och Storhagen är trädbevuxna idag.
Vägar/stigar: vägen från Skaflöten som används idag för att nå Rönninge by
stämmer väl med den som utnyttjades på 1800-talet, förutom en liten bit där
den då istället gick emellan två åkergärden. Det går fortfarande att se spår
efter den äldre vägdragningen i brynet mellan vad som då var två åkervretar.
Denna väg fanns inte karterad på 1700-tals kartan. Vägen från Rönninge österut till Arninge har samma sträckning som på 1800-talet och till största del
som på 1700-talet, fast den då istället gick norr om Kåtet.
Gränser/hägnader: gränsen mellan Kärrängen och omgivande mark kan urskiljas även idag. Däremot finns det inga tydliga spår från hägnadsgränserna.
Åkrarna är alltså kvar och brukas fortfarande. Gör man en jämförelse mellan
öppen och sluten mark stämmer dagens landskap väl med både 1700-tals kartan och 1800-tals kartan.

Rönninge by har viktiga
pedagogiska värden

Den här vägbiten öster om Rönninge by har tillkommit någon gång
emellan 1786 och 1847

Värdering
Rönninge har till stor del sina marker fortfarande öppna och brukade. En stor
del av marken betas vilket har bevarat det öppna landskapet. Den öppenhet
som säkert fanns redan på medeltiden finns kvar än idag. Landskapet är omväxlande öppet och slutet och bybilden är samlad, dock är husen delvis inflyttade. Visuella barriärer är i söder höghusen i Hägernäs, åt norr finns inga
sådana barriärer. Vissa delar av området upplevs som väldigt tysta. Viktiga
element för upplevelsen är kontrasten mellan det öppna och slutna samt de
mycket välbetade hagarna (skogen). Vägarnas gamla sträckningar samt att de
har behållit sitt grusmaterial är viktiga. Rönninge visar på välskötta marker
och lite av det hårda markutnyttjande som var vanligt förr. Området har stor
pedagisk potential samtidigt som det är tillgängligt.
Viktiga strukturer att beakta:
•
Dikesspår i åkrarna finns kvar, ger marken ett lapptäckesbetonat utseende, vilket syns väldigt väl där marken är betad
•
Den gamla åkermarken är brukad än idag
•
Staketen kring hagarna går en bit in i skogen vilket gör att kanten mellan öppen mark och skog inte blir så tvära
•
Bra exempel på betad skog och den öppenhet den skapar
•
Gamla vägar som finns kvar och brukas än idag. Spår av vägar som
inte längre används
•
Byns oförändrade läge
•
Utmarken är fortfarande skogbevuxen
•
Kärrängens gräns
Åtgärder och mål
•
Bevara de öppna markerna och fortsätt bruka dem.
•
Bevara de gamla vägsträckningarna med grus- eller grusliknande beläggning.
•
Fortsätt med den pedagogiska verksamheten.

Betande hästar
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Biologisk mångfald - exempel kommundel Rönninge by
Hägerneholm – Hägernäs
Kring Hägerneholm finns en ekmiljö med mycket hassel (85). Här finns några
jätteekar och ganska många medelstora ekar. Det öppna odlingslandskapet
vid Hägerneholm är småskaligt och mångformigt (86). Här finns en rikedom
på fåglar som är knutna till odlingslandskapet.
Rönninge-Skavlötenområdet utgör delområdets största grönområde. Detta
viktiga friluftsområde är nu naturreservat. Rönninge-Skavlötenområdet hyser höga naturvärden i form av barrskogar med gamla tallar (84) och inslag
av gammal triviallövskog (83). En stor del av områdets skogar betas eller bär
tydliga spår av tidigare bete.

Rönningesjön.

Från Rönningesjön leder Rönningeån (90), som har ett delvis naturligt lopp,
ut till Värtan. Troligen råder det brist på vatten i Rönningeån. I Hägernäsvikens nordligaste del mynnar Ullnaån (92) som
bland annat hyser den rödlistade fisken nissöga och
där också öringen fortplantar sig. Både i
Rönningeån och i Ullnaån har omfattande
fiskevårdsåtgärder utförts för att förbättra för
öringen.
Tornöns stränder utgör häckningsbiotop för den
rödlistade snatteranden. Tornön betas extensivt med
får.
Kartan till höger visar kommundelens naturvärden.
Tabellen nedan är ett utdrag ur naturkatalogen, i
grundutredning 3, som innehåller alla inventerade
områden (106 st).
Naturvärden
Områden med naturvärden klass 1–4
82. Alsumpskog
83. Gamla björkar och alar
84. Gamla tallar
85. Ekdominerad ädellövskog
86. Variationsrikt odlingslandskap
87. Betespräglad f. d. inägomark
88. Sumpskog, barrblandskog
89. Artrik gräsmark
90. Rönningeån
91. Barrblandskog med betesprägel
92. Ullnaån
93. Alstrandskog
95. Grova askar
105. Tornön

Nr Naturtyp Natur- Beskrivning
värde
klass

Rödlistade arter Förslag till skötsel

91

Barrblandskog

3

Mestadels gammal barrblandskog
som betats in i sen tid. Trädskiktet utgörs av
150-åriga tallöverståndare och yngre gran.

92

Å

2

Ullnaåns utlopp innanför Täby kommuns gräns.

Skötsel enligt skötselplan.
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Vid Hägerneholm finns en ek/hasselmiljö (85) och ett öppet, småskaligt
jordbrukslandskap (86).
Rönningeån (90) och Ullnaån (92) utgör viktiga spridningskorridorer för biologisk mångfald mellan Värtan och Rönningesjön respektive Ullnasjön.

Eklund vid Hägerneholm.

Utvecklingsmöjligheter
Den ekdominerade ädellövmiljön (85) vid Hägerneholm är idag tät. De stora
ekarna är tätt omgivna av träd och buskar. Detta begränsar möjligheterna till
biologisk mångfald i området. Om miljön öppnas upp kommer en lång rad
växter och djur att finna området attraktivt. En värdefull ekmiljö finns också
längre norrut (57, i delområde 4). Om fler ekmiljöer kan skapas i närheten av
dessa bägge ekområden, genom plantering av ek eller genom att spontant
uppkommen ek gynnas, skulle värdena för biologisk mångfald knuten till ek
kunna stärkas ytterligare inom området.
Rönninge-Skavlötenområdet är nu naturreservat och sköts i enlighet med
skötselplanen för området. Inriktningen är att behålla och förstärka skogarnas
betesprägel och ett öppethållande av områdets odlingsmarker. Områdets värden för biologisk mångfald kommer av allt att döma att öka starkt i framtiden.

Hästbete vid Hägerneholm.

Naturtyper

Rönningeån (90) och Ullnaån (92) är viktiga som fortplantningsmiljöer och
som spridningsvägar för växter och djur. Å-fårorna är dock delvis uträtade
och miljön i åarnas närhet skulle kunna förbättras. Troligen råder det brist på
vatten i Rönningeån. I Ullnaån förekommer den rödlistade fisken nissöga.
Eventuellt finns en konflikt mellan nissöga och den utsättning av lax som pågår.
Tornön (105) betas idag extensivt med får. De biologiska
värdena kan öka avsevärt om fårbetet intensifieras och skogen sköts med inriktning mot att skapa en gammaldags hårt
kulturpräglad betesskog.
Förslag till åtgärder
– Gör en skötselplan för ädellövmiljön och det öppna
odlingslandskapet vid Hägerneholm.
– Utred möjliga platser för att plantera ek eller gynna spontant uppkommande ek.
– Utför de åtgärder som anges i skötselplanen för
Rönninge-Skavlötenområdet. Utvärdera skötselplanen
och skötseln med jämna mellanrum.
– Ta fram åtgärdsprogram för att förbättra Rönningeåns
och Ullnaåns åfåror och miljöerna kring åarna.
– Fortsätt att intensifiera fårbetet på Tornön. Ta fram en
skötselplan för betet och skogsskötseln på ön.
– Utred ifall det föreligger en konflikt mellan den värdefulla förekomsten av nissöga och utplantering av lax i
Ullnaån. Utred behov och förutsättningar för att tillföra
det vatten som idag leds förbi Rönningesjön.
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