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Dnr Ten 2018/119

Beslut om biotopskyddsområde Stora Ängsnäs på del av fastigheten Tomteberga 2:1 i Järfälla kommun

Beslut
Järfälla kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 a § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att den äng, vars gräns markeras i terrängen
och på den till beslutet bifogade kartan (bilaga 1), ska utgöra ett biotopskyddsområde
enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Den på kartan heldragna linjen utgör gränsen för det
skyddade området. Arealen är ca 7 hektar.
Järfälla kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken att nedan
angivna ordningsföreskrifter ska gälla inom biotopskyddsområdet.
Verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön får inte utföras inom biotopskyddsområdet.
Motiv för beslutet
Biotopskyddsområden är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. De
biotoper som kan skyddas av en kommun finns förtecknade i bilaga 2 och 3 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd. Syftet med att skydda sådana biotoper är
att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djuroch växtarter. Genom att skydda naturområden som biotopskyddsområde eller någon
annan form av områdesskydd förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk
mångfald. Skyddet bidrar också till uppfyllandet av FN:s konvention om biologisk
mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har antagit,
vilket innebär att det finns ett stort allmänt intresse av att bevara skyddsvärda markoch vattenområden. I detta fall berörs särskilt miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Beslutet om biotopskyddsområde bidrar till att uppnå kommunens miljömål för ett
rikt växt- och djurliv, att den sammanlagda arealen skyddad natur i Järfälla ska öka
från 2016 med minst 75 hektar innan år 2025.
Det berörda området är en äng med speciell flora och fauna som är knuten till ängsoch hagmarker. Äng utgör livsmiljö för ett flertal hotade växt- och djurarter. Områdets naturvärden redovisas i bifogad beskrivning (bilaga 2). Idag återstår endast ett
fåtal ängar i Stockholms län, vilka alla har en liten areal.
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Syftet med biotopskyddsområdet
Syftet är att bevara och på sikt utveckla de naturvärden som är knutna till ängar, och
som på grund av sina särskilda egenskaper är en värdefull livsmiljö för hotade djuroch växtarter.
För att bevara och utveckla naturvärdena och den biologiska mångfalden i biotopskyddsområdet behöver området skötsel i form av slåtter och bete.
Exempel på verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön i biotopskyddsområdet
Inom ett biotopskyddsområde får man enligt 7 kap. 11 § miljöbalken inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Nedan anges exempel
på verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön i detta biotopskyddsområde. Observera att de angivna punkterna endast utgör exempel. Det kan finnas andra
verksamheter och åtgärder som kan orsaka skada på naturmiljön i biotopskyddsområdet. Vid planering av en åtgärd behöver alltid en bedömning av om åtgärden kan
skada naturmiljön ske.















Användning av gödselmedel
Användning av bekämpningsmedel
Grävning
Schaktning
Markbearbetning
Tippning av sten eller jordmassor
Upplag av skogs- och jordbruksprodukter
Uppodling
Skogsodling
Insådd av gräs eller vallfrön
Ledningsdragning
Anläggningar
Bebyggelse
Körning med motorfordon

Befintliga ledningar
Detta beslut om biotopskyddsområde utgör inte hinder för innehavare av ledningar
att utföra drift eller underhåll av inom biotopskyddsområdet befintliga ledningar och
tillhörande ledningsanläggningar. Beslutet utgör inte heller hinder för nedtagning av
befintliga luftledningar inom biotopskyddsområdet. Dessa åtgärder bedöms inte utgöra en sådan verksamhet eller åtgärd som kan skada naturmiljön under förutsättning
att verksamhetsutövaren vidtar försiktighetsåtgärder. Kommunen ska underrättas om
planerade åtgärder i god tid innan de genomförs.
Förvaltning och tillsyn
Naturvårdsförvaltare för biotopskyddsområdet ska vara Tekniska nämnden i Järfälla
kommun i enlighet med 2 § andra stycket förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Miljö- och bygglovsnämnden ska vara tillsynsmyndighet för biotopskyddsområdet i enlighet med 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13).
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Skötsel
Kommunen får enligt 7 kap. 11 § miljöbalken samt 7 a § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. efter särskild underrättelse vidta de åtgärder som
behövs för att vårda området. I detta biotopskyddsområde behövs skötsel i form slåtter och bete. Även röjning och gallring av träd och buskar kan behövas för att gynna
de växt- och djurarter som är beroende av hävd.
Om vårdåtgärder utförs av någon annan part än kommunen regleras detta med särskilda avtal. Till dessa avtal kan även bifogas skötselinstruktioner.
Ordningsföreskrifter
Följande ordningsföreskrifter har med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken beslutats för
detta biotopskyddsområde.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten
förbjudet att:
1. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka,
spränga, måla eller liknande.
2. Skada vegetationen genom att gräva upp växter såsom ris och örter, eller ta bort
mossor, lavar och vedlevande svampar.

Ärendets handläggning
DOKUMENTATION
De mycket höga naturvärdena inom Stora Ängsnäs biotopskyddsområde har dokumenterats i samband med olika inventeringar, se bilaga 2. Kommunen bedömer att
för att de mycket höga naturvärdena i området ska bevaras behöver området få ett
formellt skydd. I detta fall bedöms biotopskyddsområde vara en lämplig skyddsform.
LÄMPLIG ANVÄNDNING AV MARKOMRÅDE
Kommunen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att bildandet av
Stora Ängsnäs biotopskyddsområde är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet.
REMISSYTTRANDEN
Kommunen har remitterat förslag till beslut till Länsstyrelsen, Trafikverket, Svenska
kraftnät, sakägare med flera. Remissinstansernas synpunkter och kommunens ställningstaganden redovisas i bilaga 3.
Hur man överklagar
Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen (se bilaga 4).
Upplysningar
Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken ska ett beslut om bildande av ett biotopskyddsområde
gälla omedelbart även om det överklagas.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken ska beslut om ordningsföreskrifter för ett område
gälla omedelbart även om de överklagas.
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Vissa växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är
fredade enligt jaktlagen (1987:259), med undantag för sådan jakt som är tillåten enligt samma lag.
Inom biotopskyddsområdet finns en registrerad fornlämning (RAÄ Järfälla 170:1).
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Till varje fornlämning hör ett område på marken som behövs för att bevara den och för att ge den tillräckligt med utrymme med hänsyn till dess art och betydelse (fornlämningsområde).
Fornlämningen får inte skadas eller förändras.

Bilagor
1. Karta
2. Beskrivning av biotopskyddsområdet
3. Sammanställning av remissvar
4. Hur man överklagar

Sändlista
Eon
Molnsättra gård
Vattenfall
Svenska kraftnät
Trafikverket
Försvarsmakten
Länsstyrelsen i Stockholms län
Stockholms läns museum
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Havs- och vattenmyndigheten
Skogsstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Björklidens villaägarförening
Föreningen Rädda Järvafältet
Järvafältets ornitologiska klubb
Järfälla hembygdsförening
Järfälla viltvårdare
Naturskyddsföreningen i Järfälla

