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Förslag om ändring av riksintresseområde 

NRO01045 Ullnasjöns De Geermoräner 

Identifierat behov av omprövning av riksintresseanspråk 
Behov av aktualitetsprövning, prioritet 1, motiverat av att 
riksintresseområdet delvis ligger inom en utpekad regional stadskärna 
och strategiskt stadsutvecklingsläge där bebyggelse föreslås prioriteras 
enligt regionplan. Tydlig målkonflikt. 

Bedömning och förslag 
Riksintresset hänförs till kvartärgeologiska detaljkarterade moränformer 
av geovetenskapligt värde.  

I mellersta delen av riksintresseområdet, kring Ullna, är moränryggarna 
och deras värden otydliga. Här fanns också redan innan riksintresset 
pekades ut en del bebyggelse, verksamheter och infrastruktur. 
Bergtäkten (Rydbokrossen) har också efter år 2000 utökats i 
riksintresseområdet. 

I täktområdet har de geologiska naturvärdena till stor del förstörts. Ett 
exploaterat område om cirka 17,5 hektar föreslås därför exkluderas 
riksintresset. I övriga delar av riksintresseområdet föreslås inga 
ändringar.  

En mer genomgripande revidering av riksintresseområdet vore önskvärd, 
men omfattas inte av den nu aktuella översynen. De gamla geologiska 
undersökningar som ligger till grund för riksintresset kan behöva 
studeras ingående på nytt och eventuellt kompletteras med nya 
karteringar för att avgränsning och beskrivning av de geologiska 
företeelserna och deras värden ska kunna uppdateras.  
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NRO01045 Ullnasjöns De Geermoräner

Område av riksintresse för naturvård



VÄRDEBESKRIVNING 
 
Område av riksintresse för naturvård i Stockholms län 
 
Områdesnummer och namn: NRO01045 ULLNASJÖNS DE GEERMORÄNER 
 
Kommun: Täby (0160) och Österåker (0117) 
 
Kartblad: 10I NO 
 
Area: Cirka 340 ha, varav 330 ha land och 10 ha vatten 
 
Naturgeografisk region: 24 Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken 
 
Landskapsform: Sprickdalslandskap 
 
Riksvärde  

De Geermoräner 
 
Värdeomdöme: Fullständig och mycket geovetenskapligt värdefull serie av De Geermoräner. De 
har högt pedagogiskt värde, i synnerhet norr om Deglinge, där ryggarna är särskilt tydliga. 
 
Huvudkriterier: A, E 
 
Förutsättningar för bevarande: Områdets karaktär som viktigt geologiskt objekt bevaras. Vär-
det kan reduceras av exempelvis täkt, schaktning, bebyggelse, vägbyggnad och upplag. 
 
Säkerställande: Hagmark norr om Deglinge utgör Natura 2000-område med fastställd bevarande-
plan. 
 
Områdets huvuddrag: Från Ullnasjöns östra strand och söderut ända ned till Norrängen i västra 
Rydboholmsområdet förekommer en intressant serie De Geermoräner som har stor betydelse för 
studier av inlandsisens avsmältning. Ryggarna, som är utsträckta i öst-västlig eller nordost-syd-
västlig riktning framträder tydligast i hagmarken norr om Deglinge. 
 
Denna i detalj karterade moränserie är ett mycket pedagogiskt exempel på De Geermoräner. I be-
tesmarken vid Deglinge ligger fem stora moränryggar. Mellan dessa förekommer betydligt mindre 
moränryggar. Moränerna är här nästan blockfria. Tidigare ansågs de ha bildats vid inlandsisens 
front och alltså vara en typ av ändmorän. Avståndet mellan ryggarna skulle markera iskantens år-
liga avsmältning. Numera anses de vara bildade innanför iskanten men i sprickor parallella med 
denna. Avståndet mellan de stora moränryggarna överensstämmer väl med de mått som Gerhard 
De Geer genom lervarvskronologisk mätning erhållit på iskantens normala årliga recession i när-
liggande trakter. 
 
Längre söderut i området är moränryggarna lägre och bevuxna av barrskog. Längst i söder är mo-
ränerna blockrika. 
 
Anmärkningar: De Geermoränerna ingår i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (objektnummer 
17.18). 
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Namn och datum: Mattias Jansson (981026, 981124 och 221107), Peder Knape (990129) 
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