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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommun
 

Inledning

Miljöbalkens 3 kap 3 § anger att mark och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skall skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. För att underlätta skyddet av 
dessa områden ska dessa pekas ut och beskrivas inom ramarna för kom-
munens översiktsplan. För att kunna åstadkomma ett tillräckligt bra 
skydd, måste sedan specifika hänsyn tas till de känsliga områdena i den 
kommunala verksamheten, såväl vid planläggning som vid olika typer 
av åtgärder och verksamheter. ESKO är ett lagskydd som alltid ska 
beaktas vid åtgärder där en betydande miljöpåverkan kan befaras. 
Förekomsten av ESKO ska alltid, enligt MKB-förordningen, beaktas 
inom miljökonsekvensbeskrivningar. MKB ska då särskilt belysa de 
ekologiska funktioner som bedömts vara känsliga.

Redan i augusti 1996 togs det fram en första rapport om Ekologiskt 
särskilt känsliga områden (ESKO) i Järfälla kommun, utifrån den då 
gällande naturresurslagen 2 kap 3§. Som en del i arbetet med en 
handlingsplan för ökad biologisk mångfald i Järfälla, så har en genom-
gång och översyn gjorts av ESKO-områden utifrån det aktuella 
kunskapsläget om kommunens naturvärden och dess känslighet och 
miljöbalkens kriterier för urval av ESKO. Resultatet presenteras i denna 
delrapport. Syftet är att förbättra kommunens förutsättningar att 
långsiktigt bevara den biologiska mångfalden.
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommunEkologiskt särskilt känsliga          

områden 

Vad är ekologisk särskilt känsliga 
områden? 
ESKO är områden som har ekologiska funktioner som är särskilt käns-
liga för störningar och ingrepp. Kriterierna för ESKO i Järfälla utgår 
från tre typer av ekologiskt känsliga områden, i enlighet med de förar-
beten som tagits fram för ESKO inom miljöbalken:

1. Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynn-
samma återväxtförutsättningar.  

2. Områden som inrymmer växt- och djurarter, som är hotade 
respektive sällsynta, t.ex. rödlistade arter i kategorierna Akut 
hotad (CR), Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU). 

3. Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga och som samtidigt 
inrymmer stora ekologiska värden.

Vad innebär ekologisk känslighet?
Känsligheten beror i många områden på att vissa ekologiska funktioner 
lätt kan störas. En våtmark är t.ex. starkt beroende av en fungerande 
vattenbalans, hydrologi. Om våtmarken dikas på sitt vatten, förloras en 
av naturtypens viktigaste ekologiska funktioner. Som en följd kommer 
många växt- och djurarter att försvinna och det är svårt att senare repa-
rera en sådan skada.

En annan typ av känsliga områden är sådana som har ogynnsamma 
förutsättningar för återväxt, t.ex. en hällmarkstallskog. Hällmarkstall-
skogen är en typ av barrskog som förekommer på magra och torra häll-
marker. Om dessa träd avverkas, är det osäkert om de kan återetablera 
sig, vilket i sådana fall kan ta mycket lång tid.

Ytterligare andra ESKO-områden är redan så skadade att vi måste ta 
särskild hänsyn för att de ska kunna återhämta sig. Det gäller t.ex. föro-
renade sjöar, där nya föroreningar måste undvikas för att de ekologiska 
funktionerna ska kunna återhämta sig.

I vissa områden som är relativt artfattiga och anpassade till regel-
bundna störningar, t.ex. en planterad barrskog med rationellt skogs-
bruk, påverkas inte de ekologiska funktionerna i lika hög grad om 
skogen avverkas. En ny skog kan växa upp igen på ca 80 år, med 
ungefär samma arter som innan den avverkades. En naturskog eller 
urskog däremot, är ytterst känslig för avverkning, eftersom dess ekolo-
giska funktioner helt skulle gå förlorade och många arter försvinna.

Varför måste vi skydda ESKO?
Behovet av skydd för ESKO är utpekat i miljöbalken. Flera av de natio-
nella miljömålen kräver också skydd av dessa områden för att miljö-
målen ska kunna uppfyllas. Utan särskilt skydd och särskilda hänsyn är 
risken uppenbar att vi förlorar många värdefulla ekosystem och ekolo-
giska funktioner och många växt- och djurarter, eftersom dessa 
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommun
 

områden och arter är särskilt känsliga.

Utgångspunkten för detta skydd är att bevara fungerande ekosystem. 
På så sätt kan vi uppfylla miljöbalkens syfte, understödja arbetet med 
nationella miljömål och uppfylla en entydig nationell politisk vilja att 
bevara biologisk mångfald. Ett sådant arbete leder också till bättre 
fungerande ekosystemtjänster och en naturmiljö som bättre kan motstå 
framtida förändringar i miljön. Arbetet med ESKO är därför en viktig 
del av en hållbar samhällsutveckling.

Identifiering av ESKO i Järfälla
I miljöbalken finns ett antal bedömningsgrunder uppställda som kan 
fungera som utgångspunkt för att identifiera ESKO. En översyn av 
översiktsplaner i landet visar att det finns en betydande variation i vilka 
bedömningsgrunder som används. Det finns också en variation i tolk-
ningen av framförallt hur stora områden som bör urskiljas, hur sjöar 
och vattendrag ska avgränsas, samt hur områden med instabila förhål-
landen ska bedömas.

För att hitta lämpliga kriterier som kan ligga till grund för ett modernt 
och praktiskt användbart underlag för naturvården, har Ekologi-
gruppen arbetat fram egna kriterier för urval av ESKO. Kriterierna har 
utgått från förarbeten till lagstiftningen.

Kriterierna har fokuserat på de ekologiska funktionerna, i enlighet med 
den tolkning av lagen som gjorts inom ramen för Ekologigruppens 
arbete med ESKO. En viktig målsättning har därför varit att göra en 
geografisk avgränsning av områden som baseras på den ekologiska 
funktionen. Jämför med naturvärdesinventering (NVI) där indelning 
görs i naturvärdesobjektområden där naturvärdesbedömningen utgår 
från artvärde och biotopvärde. ESKO-områden utgår från känsligheten 
i ekologiska funktioner.

Samtliga vattenförekomster och stränder inom Järfälla kommuna pekas 
ut som ESKO då alla vattenmiljöer generellt sett är skologiskt känsliga. 
Alla strandzoner har fått en buffer om 100 meter åt båda håll, längs 
såväl sjöar som vattendrag, enligt kriterierna 2 och 3 på nästa sida.

De ESKO som beskrivs består i flera fall av ett antal delområden och 
de urvalskriterier som finns formulerade baseras på hela området.
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommunKriterier för ESKO 

Kriterierna för ESKO i Järfälla utgår från tre typer av ekologiskt käns-
liga områden, i enlighet med de förarbeten som tagits fram för ESKO 
inom miljöbalken:

1. Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynn-
samma återväxtförutsättningar.  

2. Områden som inrymmer växt- och djurarter, som är hotade 
respektive sällsynta, t.ex. rödlistade arter i kategorierna Akut 
hotad (CR), Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU). 

3. Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga och som samtidigt 
inrymmer stora ekologiska värden.

Områden som inte faller under dessa kriterier kan ändå vara ekologiskt 
känsliga. Det kan vara mindre områden som inte fångas upp i den här 
skalan, eller områden som inte uppfyller de uppsatta kriterierna men 
som trots det kan hysa funktioner eller värden som kan vara känsliga 
för påverkan. 

1. Områden med instabila produktionsförhållanden 
och ogynnsamma återväxtförutsättningar 

Till denna grupp hör områden som är kraftigt störda eller påverkade, 
där ytterligare ingrepp kan ge obotliga eller oacceptabla skador i 
ekosystemet. De karaktäriseras av att känsliga växt- och djurgrupper 
(s.k. indikatorarter) har störd fortplantning eller är decimerade till 
antalet. 
Områden som uppfyller kriterierna är också naturtyper vars ekologiska 
funktioner lätt kan påverkas, och tar mycket lång tid för att återhämta 
sig, samt områden med karga och magra förhållanden där förutsätt-
ningar för återväxt är särskilt ogynnsamma. Flera av dessa har ofta sär-
skilt höga naturvärden och faller därför också in under grupperna i 
avsnitt 2 och 3 nedan. Områden som saknar höga naturvärden faller 
dock utanför de grupperna.

Ett kärr, en mosse eller en sumpskog är på samma sätt känsliga och för-
lorar lätt sina ekologiska funktioner vid markavvattning eller avverk-
ning. Det kan ta mycket lång tid innan dessa funktioner åter har 
etablerats.

Samtliga naturbetesmarker är på ett liknande sätt känsliga för gödsling, 
plöjning eller upphörd betesdrift och igenväxning.

Det finns utöver dessa grupper en lång rad naturtyper som är särskilt 
känsliga. Dessa fångas dock generellt upp av kriterierna i grupp 2 och 
3, eftersom de också har särskilt höga naturvärden.

Vatten- och markområden med låg motståndskraft mot försurning
Sjöar och markområden som visar låg motståndskraft mot försurning. 
är i allmänhet redan tungt belastade av försurning. Områdena är käns-
liga för ytterligare belastning, eftersom detta kraftigt försvårar möjlig-
heterna att reparera de ekologiska funktionerna.
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommun
 

Vatten- och markområden som är påverkade av olika föroreningar
Förorenade mark- och vattenområden  med extremt höga halter av när-
salter (kväve och fosfor) och tungmetaller i vatten eller bottensedi-
menten, är känsliga för ytterligare belastning, eftersom detta kraftigt 
försvårar möjligheterna att reparera de ekologiska funktionerna. 

Öppna grus- eller sandmarker, rasbranter eller brandfält 

Dessa naturmiljöer erbjuder fristad åt många ovanliga arter som inte 
klarar konkurrensen från mer ostörda miljöer, där de blir trängda av 
starkare arter.

Det gäller t.ex. arter som trivs i öppna grus- och sandmarker, där man 
bl.a. kan påträffa många ovanliga och rödlistade insektsarter och den 
ovanliga backsvalan. Förhållandena är instabila och kan lätt påverkas. 
De flesta av dessa ytor förekommer idag på åsar och är beroende av viss 
täktverksamhet för att öppna ytor ska erbjudas. En intensiv grustäkt 
kan samtidigt utplåna arterna.

Rasbranter, särskilt i sydvända sluttningar, är också instabila och 
erbjuder passande villkor för främst flera växtarter. Områdena är käns-
liga för fysisk påverkan och avverkning.

Brandfält representerar en ovanlig miljö med instabila förhållanden, 
där många arter är beroende av skogsområden som brunnit. I brand-
fälten finns relativt öppna markytor med särskilda näringsförhållanden, 
av vilka vissa växter är helt beroende. Många insekter är också särskilt 
beroende av träd som brunnit eller som delvis skadats. Brända träd som 
överlevt kan utveckla en ved som är särskilt bra för vissa ovanliga 
marksvampar. Miljön är såldes beroende av brand som störning.

Områden som kan vara ekologiskt känsliga men som ej utpekats 
som ESKO i Järfälla

Ogräsmiljöer 

Många ogräsmiljöer har instabila villkor där marken ofta regelbundet 
rörs på något sätt, vilket ger utrymme för arter som inte så lätt klarar 
konkurrensen med arter i stabilare växtsamhällen. Många vägkanter, 
soptippar, deponier, hamnområden och liknande kan erbjuda sådana 
förutsättningar. Vissa av dessa ogräs är rödlistade eller sällsynta. 
Områdena är svåra att ta hänsyn till, då de är beroende av kontinuerlig 
störning av olika slag. Ofta uppstår också nya lämpliga platser när 
andra försvinner. Av denna anledning har ogräsmiljöerna inte pekats ut 
som ESKO. 
En särskild typ av ogräsmarker är de åkermarker som odlas ekologiskt, 
utan bekämpningsmedel, vilket ger utrymme för bl.a. många ovanliga 
ogräs. I denna grupp ingår dock fynd av rödlistade arter och områden 
med sådana fynd kan återfinnas under kategori 3.

Hällmarkstallskogar utan särskilt höga ekologiska värden 

Hällmarkstallskogar av mogen eller gammal ålder har ogynnsamma 
återväxtförhållanden. De ekologiska funktionerna påverkas påtagligt av 
t.ex. avverkning och kan inte återskapas på mycket lång tid (mer än 
hundra år).

Våtmarker och sumpskogar utan särskilt höga ekologiska värden 

Sumpskogar med rimligt fungerande hydrologi och uppvuxna träd där 
påverkan på hydrologin eller avverkningar av träd i eller kring våtmar-
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommun

ken påtagligt kan försämra de ekologiska funktionerna. För många av 
dessa miljöer är återväxtförhållandena mycket ogynnsamma och det 
kan ta mycket lång tid innan de återskapas (mer än hundra år, eller i 
värsta fall aldrig).

Betesmarker utan särskilt stora ekologiska värden 

Betesmarker som har gödslats, eller delvis har vuxit igen, men där 
signalarter för ängs- och betesmarker fortfarande växer kvar, har som 
regel ogynnsamma återväxtförhållanden. En påverkan med t.ex. 
gödsling eller plöjning kan påtagligt skada de ekologiska funktionerna. 
Det kan ta mycket lång tid innan de återskapas (mer än hundra år).

2. Områden som inrymmer växt- och djurarter som 
är hotade respektive sällsynta, t ex rödlistade arter i 
kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), och 
Sårbar (VU).
Rödlistade arter är arter vars överlevnad inte är säkerställd på längre 
sikt och vars fortsatta existens alltså är hotad. Det rör sig främst om 
rödlistade arter i kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) och 
Sårbar (VU). Även arter som inte är rödlistade kan kan vara viktiga att 
ta hänsyn till om det rör sig om arter som utgör unika inslag på kom-
munal och regional nivå.

I denna utredning har inga områden urskilts enbart på kriterierna i 
grupp 2. 

Rödlistade arter har ett stort antal förekomster i kommunen. Ofta före-
kommer de i anslutning till naturtyper med stora ekologiska värden, 
enligt kriterierna i grupp 3 nedan. Det förekommer dock fynd av röd-
listade arter även utanför dessa områden.

Rödlistade arter i känsliga naturtyper

Rödlistade arter förekommer oftast inom ekologiskt känsliga natur-
typer, eftersom just denna känslighet har inneburit att naturtypen är 
mindre vanlig. Det gör det svårt för de arter som är specifikt knutna till 
dem att hitta lämpliga miljöer att fortplanta sig i. Det är också svårt för 
arter att sprida sig mellan lämpliga fortplantningsområden, om det 
uppstår för stora avstånd mellan sådana lämpliga naturtyper. Många av 
de mest hotade arterna är sådana som har specifika krav på en ovanlig 
naturtyp och som dessutom har svårt att sprida sig över stora avstånd.

Rödlistade arter i mindre känsliga naturtyper

En stor grupp av rödlistade arter är knutna till miljöer som har höga 
ekologiska värden, men som inte på samma tydliga sätt kan sägas vara 
ekologiskt känsliga. Det gäller framförallt ett stort antal arter som är 
knutna till ogräsmarker, s.k. ruderatmarker. Det kan vara vägkanter, 
gamla tippar, övergivna odlingar eller andra störda områden. Dessa 
arter är beroende av en kontinuerlig störning av marken för att fortleva, 
eftersom det annars på sikt utvecklas en helt annan naturtyp. I denna 
rapport har inte ruderatmarker beskrivits som ekologiskt särskilt käns-
liga.
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommun
 

Spridda förekomster av rödlistade arter

Spridda förekomster av rödlistade kan ibland gälla exemplar som finns 
kvar trots att naturtypen de en gång växt upp i tappat sina ekologiska 
funktioner och värden. Sådana exemplar har små möjligheter att över-
leva eller föröka sig på sikt.

Det finns också spridda förekomster av rödlistade arter som kan över-
leva med småskaliga förutsättningar. En ensam, solitär gammal ek kan 
vara värd åt ett stort antal rödlistade arter i flera hundra år. Rödlistade 
arter som är knutna till enskilda småmiljöer, t.ex. enskilda solitära 
gamla träd, omfattas av kriterierna i grupp 3.

3. Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga och 
som samtidigt inrymmer stora ekologiska värden
I denna grupp av kategorier ingår främst alla de områden som har 
beskrivits med höga naturvärden, d.v.s. stora ekologiska värden, som 
samtidigt kan uppvisa bevarade ekologiska funktioner. En viktig del av 
de ekologiska funktionerna är de ekologiska sambanden mellan 
områden med liknande naturtyp. Här ingår också rest- och småbio-
toper som p.g.a. sin storlek ofta inte finns upptagna som ett område 
med höga ekologiska värden.

Naturområden med höga naturvärden
Oreglerade strömmande vatten, sjöar, äldre kulturlandskap och gräs-
marker med lång hävd, ädellövskogar och skogsmiljöer med särskilda 
värden är exempel på miljöer som ofta innehåller höga naturvärden. 
Naturvärdena ska enligt kriterierna motsvara regionala eller nationella 
naturvårdsintressen. Kommunala intressen kan vara aktuella om de 
uppvisar speciella särdrag som endast finns representerade på ett fåtal 
platser i kommunen.

Vatten- och våtmarksmarkområden med speciella produktionsförhållan-
den samt övriga sjöar och vattendrag med god ekologisk funktion.

I Järfälla kommun har samtliga sjöar och våtmarker bedömts ha stora 
ekologiska värden och därför bedömts som ESKO.
Alla sjöar och vattendrag (med permanent vattenföring) utgör biolo-
giskt rika miljöer med stora ekologiska värden. Sjöar och vattendrag är 
mycket känsliga för påverkan. All påverkan inom avrinningsområdet 
kan på sikt förändra de ekologiska förhållandena i sjön eller vatten-
draget, t.ex. genom ökad tillförsel av närsalter, föroreningar eller grum-
lande ämnen.

Sjöar och vattendrag är känsliga sett till hela sitt avrinningsområde, 
eftersom aktiviteter var som helst inom detta område i teorin kan 
påverka vattnet. Normalt sett är det i den närmaste delen av avrin-
ningsområdet som risken för påverkan är störst och där alltså den eko-
logiska känsligheten är särskilt stor. I kartmaterialet avgränsas således 
en buffert kring sjön eller vattendraget som utpekat ESKO. Alla 
åtgärder inom avrinningsområdet måste dock analyseras i förhållande 
till risken att påverka ESKO.

Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband

Landskapets innehåll och struktur utgör förutsättningarna för dess 
ekologiska funktion, som i sin tur avgör vilka arter som kan finna sina 
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommun

livsmiljöer i landskapet. Fungerande ekologiska samband är avgörande 
för att populationer av ovanliga arter på sikt ska kunna bevaras. 
Områden med fungerande ekologiska samband är därför särskilt värde-
fulla och har ekologiska funktioner som också relativt lätt kan störas. 

Analyser av ekologiska landskapssamband i Järfälla har varit en viktig 
parameter i arbetet med avgränsningar av ESKO (se figur 1).

Områden som kan vara ekologiskt känsliga men som ej utpekats 
som ESKO

Rest- och småbiotoper utan särskilt höga ekologiska värden 
Under dessa kriterier ingår en stor mängd allmänt värdefulla och käns-
liga småbiotoper, där några särskilt stora ekologiska värden inte har 
identifierats.

Här ingår samtliga miljöer som omfattas av biotopskydd i jordbruks-
mark, t.ex. stenmurar, odlingsrösen, småvatten, alléer, etcetera.

Här ingår också miljöer som kan vara aktuella för biotopskydd i skogs-
mark, t.ex. mindre sumpskogar och partier med gammal skog, men 
dessa finns som regel identifierade som områden med särskilt stora eko-
logiska värden.

Här ingår samtliga riktigt gamla träd. Samtliga gamla ädellövträd som 
ingår i ädellövskogsbestånd, som står solitärt eller ingår i alléer och 
trädrader är känsliga för avverkning eller beskuggning. Detsamma 
gäller som regel gamla tallar. Andra gamla träd har som regel också stor 
ekologisk betydelse, men kan som enskilda träd sällan utmärka sig i 
naturinventeringar.

Metodik för avgränsning av ESKO i Järfälla
Som grund för gränsdragningar av helhetsområden för ESKO  i Järfälla 
har ett flertal underlag använts tillsammans med de uppsatta kriteri-
erna. Underlag som använts är naturvärdesinventering från 2017, tidi-
gare naturvärdesinventeringar, tidigare avgränsning av ESKO från 
1996, befintlig material om kommunens natur och naturvärden såsom 
våtmarksinventering, nyckelbiotoper, ängs- och betesmarksinventering 
med mera, samt analys av landskapssamband och utdrag av rödlistade 
arter från Artdatabanken.

Alla områden som har bedömts ha höga naturvärden vid naturvärdes-
inventeringarna (objekt med klass 1 och klsss 2) har fått ingå, då dessa 
områden faller under kriterie 2. 

Alla sjöar och vattendrag är särskilt känsliga för miljöpåverkan, då eko-
systemen i vattenmiljön påverkas mer direkt än miljöer på land. Samt-
liga vattenförekomster och sjöstränder inom Järfälla kommuna pekas 
därför ut som ESKO. För alla sjöar har en zon om 100 meter från 
stranden och upp på land avgränsats som ESKO.

Vad har hänt sen ESKO 1996?
De ESKO som utpekats och avgränsats i den här rapporten är inte 
samma områden som togs fram i kommunen 1996. Polhemsområdet 
från 1996 är inte avgränsat som ESKO idag då området bebyggts och 
inte längre finns kvar. Den stora skillnaden mellan 1996 och 2018 är 
att fler och större områden idag är utpekade som ESKO. 
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Figur 1.   En analys av ekologiska landskapssamband i Järfälla kommun genomfördes i 
samband med kommunens arbete med ny översiktsplan 2012 (Calluna 2012). De landskaps-
ekologiska analyserna resulterade i potentiella spridningsvägar mellan livsmiljöer för 
organismer eller organismgrupper med speciella krav på livsmiljön. De miljöer som studera-
des var barrskogsmiljöer med tofsmes som fokusart, ädellövskogsmiljöer med arter kopplade 
till gamla ädellövträd i fokus samt livsmiljöer för groddjur. Kartbilden visar de spridningsvägar 
som framkommit i analysen över tätorten mellan de större naturområdena i öster och väster. 
Mindre områden med höga naturvärden i det tätbebyggda området är viktiga för att 
upprätthålla de ekologiska landskapssambanden i Järfälla. Spridningssambanden i kartan är 
potentiella spridningsvägar. Från Calluna 2012. 

Ekologiska landskapssamband

Ekologiska spridningssamband kan 
ge stöd för planering, restaurering 
och skötsel av naturmiljöer och grön 
infrastruktur. Ett spridningssamband 
visar hur en viss grupp av arter kan 
tänkas flytta sig i landskapet, bero-
ende på var dess livsmiljö (habitat) 
finns och hur lätt de har att röra sig 
genom olika typer av miljöer. Att 
organismer har möjlighet att röra sig 
i landskapet är ofta avgörande för att 
de ska fortleva på sikt, särskilt i frag-
menterade landskap där de resurser 
de behöver (mat, boplats, övervint-
ringsplats) finns spridda mellan 
många mindre fragment separerade 
av jord- eller skogsbruk, bebyggelse 
och infrastruktur.
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områden i Järfälla kommun
ESKO i Järfälla består av avgränsade landområden samt alla sjöar och 
vattendrag (figur 2). De olika landområdena beskrivs och urvalskrite-
rier samt känslighet redovisas under varje område, medan vattenområ-
dena endast listas.

 Landområden
De ESKO som beskrivs består i flera fall av ett antal delområden med 
olika urvalskriterier, och de urvalskriterier som finns formulerade 
baseras på hela området. Sex stycken sammanhängande ESKO är 
avgränsade, medan ett ESKO består av många spridda småområden 
företrädesvis i och runt tätorten (figur 3). Inom de sammanhängande 
områdena förekommer det ytor som inte är ESKO, och gränserna för 
dessa områden ska alltså inte ses som exakta.

1. Slammertorp - Dikartorp

Beskrivning

Detta ekologiskt känsliga område består av ett mosaikartat skogsland-
skap beläget intill Mälarens strand. Här ryms frodiga blandskogar, tri-
viallövskogar, barrblandskogar, tallskogar, hällmarker, ekmiljöer och 
gamla betesmarker under igenväxning. Flera grova och gamla träd 
(ca150 - 200 år) samt död ved förekommer inom området, liksom 
många naturvårdsarter, flera signalarter samt rödlistade arter.

Urvalskriterier

För området har följande urvalskriterier bedömts vara motiv för 
avgränsning:

Kategori 1
 • Områden med magra och karga förhållanden

Kategori 2
 • Rödlistade och sällsynta arter i känsliga naturtyper

 • Spridda förekomster av rödlistade arter

Kategori 3
 • Naturområden med höga naturvärden

 • Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband

Känsliga miljöer

Detta ESKO präglas av:

 • värdefulla barr- och blandskogsmiljöer.
 • viktiga kärnområden för solitära ädellövträd och ädellövskogsmiljöer, 
mellan vilka det råder svaga till starka ekologiska samband. 

Viktigaste ekologiska funktioner
Friska barrskogar och blandskogar som är gamla. De erbjuder en viktig 
miljö för bl.a. sällsynta svampar, mossor och örter.
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Figur 2.  Samlade ESKO i Järfälla kommun
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Figur 3. ESKO landområden. Alla mindre områden  i tätorten och utanför som inte är sammanhängande utgör tillsammans ESKO nr 7.
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Solitära ädellövträd är gamla och står många gånger solbelysta. De 
erbjuder en viktig miljö för bl.a. sällsynta vedsvampar, vedinsekter, 
lavar och fladdermöss. Områden med starka ekologiska samband

Känslighet för påverkan
Området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna. 

Området är känsligt för ingrepp och exploatering som medför avverk-
ning. För att värdena ska bestå, behöver vissa miljöer få utveckla sig 
naturligt medan andra kräver skötselåtgärder i form av slyröjning eller 
utglesning av alltför täta bestånd. Träden måste få möjlighet att bli 
gamla samtidigt som en naturlig föryngring kan fortsätta bygga upp ett 
bestånd med många olika åldrar. Uppdelning av beståndet, fragmente-
ring, t.ex. med vägar eller bebyggelse, påverkar beståndet negativt, 
eftersom ekologiska samband och mikroklimat påverkas negativt. 

Död ved är viktig för de ekologiska funktionerna och såväl stående 
torrakor som liggande lågor måste kunna få vara kvar. Beståndet är 
således känsligt för skötselåtgärder som medför att död ved tas bort.

Ädellövmiljöerna och den gamla barrskogen utgör de viktigaste grun-
derna för områdets värden. Påverkan på dessa kan medföra betydande 
skada på de ekologiska funktionerna.

Ädellövträden är känsliga för avverkning. Belastning av rotsystemet 
eller markarbeten intill träden kan också skada dem. En beskuggning 
av trädens stammar, från igenväxning eller byggnader, påverkar trädens 
lavar, vedsvampar och vedinsekter negativt. Träden är således känsliga 
för vilken typ av skötsel som tillämpas. Det är också viktigt att död ved 
kan sitta kvar på träden eller ligga kvar på marken, då många natur-
vårdsarter är beroende av denna döda ved.

2. Görvälns slott - Baset

Beskrivning

Området stäcker sig från Görvälns slott i norr, över barr- och bland-
skogar utmed Mälaren och ner mot hassellunden söder om torpet 
Baset. Kring slottet finns gamla ädellövträd med höga naturvärden i 
parker och alléer, och i barr- och blandskogarna finns gamla träd av 
både tall och gran samt inslag av äldre ek och andra lövträd. Inom 
området finns även åkerholmar, sumpskogar och hällmarksskogar med 
höga naturvärden. Bitvis finns gott om död ved och artrik flora. Röd-
listade arter, signalarter och naturvårdsarter förekommer.

Urvalskriterier

För området har följande urvalskriterier bedömts vara motiv för 
avgränsning:

Kategori 1
 • Områden med magra och karga förhållanden

Kategori 2
 • Rödlistade och sällsynta arter i känsliga naturtyper

 • Spridda förekomster av rödlistade arter

Kategori 3
 • Naturområden med höga naturvärden

 • Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband
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 • Vatten- och våtmarksområden med speciella produktionsförhållanden

Känsliga miljöer

Detta ESKO präglas av:

 • värdefulla barr- och blandskogsmiljöer.
 • viktiga kärnområden för solitära ädellövträd och ädellövskogsmiljöer, 
mellan vilka det råder svaga till starka ekologiska samband. 

 • hassellundsmiljöer
 • trädklädda betesmarker
 • sumpskogar
 • hällmarksskogar

Viktigaste ekologiska funktioner
Solitära ädellövträd är gamla och står många gånger solbelysta. De 
erbjuder en viktig miljö för bl.a. sällsynta vedsvampar, vedinsekter, 
lavar och fladdermöss.

Friska barrskogar och blandskogar som är gamla. De erbjuder en viktig 
miljö för bl.a. sällsynta svampar, mossor och örter.

Sumpskogar och kärr har delvis en väl fungerande hydrologi. De utgör 
livsmiljö för många känsliga arter som är beroende av fuktiga markför-
hållanden, t.ex. lavar och kärlväxter, men också en viktig miljö för arter 
beroende av hög luftfuktighet, t.ex. olika mossor.

Ekologiska samband mellan viktiga kärnområden, där kärnområdena 
många gånger ligger rimligt nära varandra och där det finns lämpliga 
biotoper för spridning däremellan.

Känslighet för påverkan
Området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna som beskrivits ovan genom exempelvis exploa-
tering.

Ädellövmiljöerna och de gamla barrskogsmiljöerna utgör de viktigaste 
grunderna för områdets värden. Påverkan på dessa kan medföra bety-
dande skada på de ekologiska funktionerna.

Ädellövträden är känsliga för avverkning. Belastning av rotsystemet 
eller markarbeten intill träden kan också skada dem. En beskuggning 
av trädens stammar, från igenväxning eller byggnader, påverkar trädens 
lavar, vedsvampar och vedinsekter negativt. Träden är således känsliga 
för vilken typ av skötsel som tillämpas. Det är också viktigt att död ved 
kan sitta kvar på träden eller ligga kvar på marken, då många natur-
vårdsarter är beroende av denna döda ved.

Igenväxning som medför beskuggning av solbelysta stammar av gamla 
ädellövträd och tallar kan skada områdets funktioner.

Hasselbestånden är känsliga för igenväxning.

Påverkan på hydrologin i området, t.ex. genom markavvattning, kan 
påverka den hydrologiska funktionen i sumpskogar och våtmarker, 
liksom tillrinningen till sjöar och vattendrag. Detta kan medföra bety-
dande skada på områdets ekologiska funktioner.

Avverkningar kring sumpskogar, i samband med t.ex. skogsbruk, 
bebyggelse, vägar eller andra anläggningar, kan påverka sumpskogens 
mikroklimat och luftfuktighet, vilket riskerar att skada de ekologiska 
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funktionerna.

Naturbetesmarker och rester av hagmarker med artrik hagmarksflora 
kan skadas om markerna lämnas utan bete och/eller slåtter och tillåts 
växa igen. Gödsling av markerna eller plöjning orsakar också stor 
skada.

3. Marhagen

Beskrivning

Området består till stora dealar av trädklädda betesmarker, varav en del 
fortfarande betas medan andra är under igenväxning. Ek och hassel 
dominerar, men det finns även betad blandskog och obetade barr-
blandskog. Området är artrikt med såväl rödlistade arter som sig-
nalarter och naturvårdsarter.

Ekmiljöerna är viktiga delar i habitatnätverk för ek med starka land-
skapssamband.  

Urvalskriterier
För området har följande urvalskriterier bedömts vara motiv för 
avgränsning:

Kategori 2:
 • Rödlistade och sällsynta arter i känsliga naturtyper

 • Spridda förekomster av rödlistade arter

Kategori 3:
 • Naturområden med höga naturvärden

 • Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband

Känsliga miljöer

Detta ESKO präglas av:

 • viktiga kärnområden för ängs- och betesmarker mellan vilka det 
råder starka ekologiska samband. 

 • viktiga kärnområden för solitära ädellövträd och ädellövskogsmiljöer, 
mellan vilka det råder starka ekologiska samband. 

 • värdefulla barrskogsmiljöer.

Viktigaste ekologiska funktioner
Gamla hagmarker med karaktär av naturbetesmarker erbjuder en god 
miljö för en artrik hagmarksflora.

Solitära ädellövträd är gamla och står många gånger solbelysta. De 
erbjuder en viktig miljö för bl.a. sällsynta vedsvampar, vedinsekter, 
lavar och fladdermöss.

Friska barrskogar och blandskogar som är gamla. De erbjuder en viktig 
miljö för bl.a. sällsynta svampar, mossor och örter.

Områden med starka ekologiska samband

Känslighet för påverkan
Området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna som beskrivits ovan genom exempelvis exploa-
tering.
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Ekmiljöerna utgör de viktigaste grunderna för områdets värden. 
Påverkan på dessa kan medföra betydande skada på de ekologiska 
funktionerna.

Avverkning inom kärnområdenas skogsbestånd är negativ, särskilt om 
antalet gamla träd eller andelen död ved minskar. Det är viktigt att död 
ved kan sitta kvar på träden eller ligga kvar på marken, då många 
naturvårdsarter är beroende av denna döda ved.

Avverkning av enskilda gamla solitära träd skadar områdets funktioner. 
Belastning av rotsystemet eller markarbeten intill träden kan också 
skada dem. 

Igenväxning som medför beskuggning av solbelysta stammar av gamla 
ädellövträd och tallar kan skada områdets funktioner.

Träden är också känsliga för vilken typ av skötsel som tillämpas, främst 
möjligheterna till att röja sly eller glesa ut alltför täta bestånd.

4. Hummelmora

Beskrivning

Området består i norr/nordost av ett stort sammanhängande barr-
skogsområde med hällmarkstallskogar på höjderna och fuktigare par-
tier med gran och lövträd i svackorna. De olika skogspartierna är 
artrika med enstaka rödlistade arter och hyser som helhet höga natur-
värden. 

Sydväst om skogsområdet återfinns ett öppnare landskap med en 
öppen fuktäng vid Mälarens strand samt hassellund och trädklädda 
betesmarker med framförallt ek men även inslag av andra ädellövträd.

Urvalskriterier

För området har följande urvalskriterier bedömts vara motiv för 
avgränsning: 

Kategori 1
 • Områden med magra och karga förhållanden

Kategori 2:
 • Rödlistade och sällsynta arter i känsliga naturtyper

 • Spridda förekomster av rödlistade arter

Kategori 3:
 • Naturområden med höga naturvärden

 • Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband

Känsliga miljöer

Detta ESKO präglas av:

 • värdefulla barrskogsmiljöer.
 • viktiga kärnområden för solitära ädellövträd och ädellövskogsmiljöer, 
mellan vilka det råder svaga till starka ekologiska samband. 

Viktigaste ekologiska funktioner
Friska barrskogar och blandskogar som är gamla. De erbjuder en viktig 
miljö för bl.a. sällsynta svampar, mossor och örter.

Solitära ädellövträd är gamla och står många gånger solbelysta. De 
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erbjuder en viktig miljö för bl.a. sällsynta vedsvampar, vedinsekter, 
lavar och fladdermöss. 

Områden med starka ekologiska samband

Känslighet för påverkan
Området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna som beskrivits ovan genom exempelvis exploa-
tering.

Den gamla barrskogen utgör de viktigaste grunderna för områdets 
värden. Påverkan på dessa kan medföra betydande skada på de ekolo-
giska funktionerna.

Avverkning inom kärnområdenas skogsbestånd är negativ, särskilt om 
antalet gamla träd eller andelen död ved minskar.

Avverkning av enskilda gamla solitära träd skadar områdets funktioner.
Belastning av rotsystemet eller markarbeten intill träden kan också 
skada dem. 

Området är känsligt för ingrepp och exploatering som medför avverk-
ning. För att värdena ska bestå, behöver vissa miljöer få utveckla sig 
naturligt medan andra kräver skötselåtgärder i form av slyröjning eller 
utglesning av alltför täta bestånd. Träden måste få möjlighet att bli 
gamla samtidigt som en naturlig föryngring kan fortsätta bygga upp ett 
bestånd med många olika åldrar. Uppdelning av beståndet, fragmente-
ring, t.ex. med vägar eller bebyggelse, påverkar beståndet negativt, 
eftersom ekologiska samband och mikroklimat påverkas negativt. 

Död ved är viktig för de ekologiska funktionerna och såväl stående 
torrakor som liggande lågor måste kunna få vara kvar. Beståndet är 
således känsligt för skötselåtgärder som medför att död ved tas bort.

Igenväxning som medför beskuggning av solbelysta stammar av gamla 
ädellövträd och tallar kan skada områdets funktioner.

5. Sandvik - Törndal

Beskrivning

Området sträcker sig längs med Mälarens strand i sydvästra delen av 
Görvälns naturreservat inom kommunen och en bit in i skogsområ-
dena åt öster. Längst i söder finns branta stup ner mot Mälaren. Inom 
området finns öppna hällmarker, hällmarkstallskogar, naturskogsartade 
tallskogar, ekskogar och örtrika blandskogar liksom även betesmark 
och åkermark.

Urvalskriterier

För området har följande urvalskriterier bedömts vara motiv för 
avgränsning:

Kategori 1

Områden med magra och karga förhållanden 

Kategori 2:
 • Rödlistade och sällsynta arter i känsliga naturtyper
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 • Spridda förekomster av rödlistade arter

Kategori 3:
 • Naturområden med höga naturvärden

 • Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband

Känslighet

Detta ESKO präglas av:

 • värdefulla barrskogsmiljöer.
 • viktiga kärnområden för solitära ädellövträd och ädellövskogsmiljöer-
mellan vilka det råder svaga till starka ekologiska samband. 

Viktigaste ekologiska funktioner
De gamla barrskogsmiljöerna och ekmiljöerna utgör de viktigaste 
grunderna för områdets värden. Påverkan på dessa kan medföra bety-
dande skada på de ekologiska funktionerna.

Friska barrskogar och blandskogar som är gamla. De erbjuder en viktig 
miljö för bl.a. sällsynta svampar, mossor och örter.

Solitära ädellövträd är gamla och står många gånger solbelysta. De 
erbjuder en viktig miljö för bl.a. sällsynta vedsvampar, vedinsekter, 
lavar och fladdermöss.

Områden med starka ekologiska samband

Känslighet för påverkan
Området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna som beskrivits ovan genom exempelvis exploa-
tering.

Ädellövmiljöerna och den gamla barrskogen utgör de viktigaste grun-
derna för områdets värden. Påverkan på dessa kan medföra betydande 
skada på de ekologiska funktionerna.

Igenväxning som medför beskuggning av solbelysta stammar av gamla 
ädellövträd och tallar kan skada områdets funktioner.

Avverkning inom kärnområdenas skogsbestånd är negativ, särskilt om 
antalet gamla träd eller andelen död ved minskar.

Avverkning av enskilda gamla solitära träd skadar områdets funktioner.
Belastning av rotsystemet eller markarbeten intill träden kan också 
skada dem. 

Området är känsligt för ingrepp och exploatering som medför avverk-
ning. För att värdena ska bestå, behöver vissa miljöer få utveckla sig 
naturligt medan andra kräver skötselåtgärder i form av slyröjning eller 
utglesning av alltför täta bestånd. Träden måste få möjlighet att bli 
gamla samtidigt som en naturlig föryngring kan fortsätta bygga upp ett 
bestånd med många olika åldrar. Uppdelning av beståndet, fragmente-
ring, t.ex. med vägar eller bebyggelse, påverkar beståndet negativt, 
eftersom ekologiska samband och mikroklimat påverkas negativt. 

Död ved är viktig för de ekologiska funktionerna och såväl stående 
torrakor som liggande lågor måste kunna få vara kvar. Beståndet är 
således känsligt för skötselåtgärder som medför att död ved tas bort.
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6. Järvafältet

Beskrivning

Detta område består av Järfälla kommuns del av Järvafältet från 
odlingslandskapet vid Molnsättra i norr förbi sjöarna Översjön och 
Säbysjön och ner till Igelbäcken i söder. Här ryms en mängd olika 
naturtyper med höga naturvärden. Inom området finns gamla odlings-
landskap med betade gräsmarker, ekhagar och åkrar, gamla barrskogar, 
blandskogar och lövskogar, liksom alkärr, öppna våtmarker och sjöar. 
Här finns den grunda slättsjön Säbysjön som hyser ett rikt fågelliv. 
ESKO-området omfattar ett stort sammanhängande område med 
naturreservaten Molnsättra och Västra Järvafältet. 

Urvalskriterier

För området har följande urvalskriterier bedömts vara motiv för 
avgränsning:

Kategori 1
 • Områden med magra och karga förhållanden

Kategori 2:
 • Rödlistade och sällsynta arter i känsliga naturtyper

 • Spridda förekomster av rödlistade arter

Kategori 3:
 • Naturområden med höga naturvärden

 • Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband

 • Vatten- och våtmarksområden med speciella produktionsförhållanden

Känsliga miljöer

Detta ESKO präglas av ett mycket varaitionsrikt naturområde med 
bland annat:

 • viktiga kärnområden för solitära ädellövträd och ädellövskogsmiljöer, 
mellan vilka det råder svaga till starka ekologiska samband. 

 • hassellundsmiljöer
 • trädklädda betesmarker
 • sumpskogar
 • värdefulla barr- och blandskogsmiljöer.
 • vattenområde med öppen vattenspegel, av värde för fågellivet 

Viktigaste ekologiska funktioner

Solitära ädellövträd är gamla och står många gånger solbelysta. De 
erbjuder en viktig miljö för bl.a. sällsynta vedsvampar, vedinsekter, 
lavar och fladdermöss.

Friska barrskogar och blandskogar som är gamla. De erbjuder en viktig 
miljö för bl.a. sällsynta svampar, mossor och örter.

Sumpskogar och kärr har delvis en väl fungerande hydrologi. De utgör 
livsmiljö för många känsliga arter som är beroende av fuktiga markför-
hållanden, t.ex. lavar och kärlväxter, men också en viktig miljö för arter 
beroende av hög luftfuktighet, t.ex. olika mossor.
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Ekologiska samband mellan viktiga kärnområden, där kärnområdena 
många gånger ligger rimligt nära varandra och där det finns lämpliga 
biotoper för spridning däremellan.
Känslighet för påverkan
Området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna. 

Ädellövmiljöerna och de gamla barrskogsmiljöerna utgör de viktigaste 
grunderna för områdets värden. Påverkan på dessa kan medföra bety-
dande skada på de ekologiska funktionerna.

Avverkning inom kärnområdenas skogsbestånd är negativ, särskilt om 
antalet gamla träd eller andelen död ved minskar.

Avverkning av enskilda gamla solitära träd skadar områdets funktioner.
Belastning av rotsystemet eller markarbeten intill träden kan också 
skada dem. 

Området är känsligt för ingrepp och exploatering som medför avverk-
ning. För att värdena ska bestå, behöver vissa miljöer få utveckla sig 
naturligt medan andra kräver skötselåtgärder i form av slyröjning eller 
utglesning av alltför täta bestånd. Träden måste få möjlighet att bli 
gamla samtidigt som en naturlig föryngring kan fortsätta bygga upp ett 
bestånd med många olika åldrar. Uppdelning av beståndet, fragmente-
ring, t.ex. med vägar eller bebyggelse, påverkar beståndet negativt, 
eftersom ekologiska samband och mikroklimat påverkas negativt. 

Död ved är viktig för de ekologiska funktionerna och såväl stående 
torrakor som liggande lågor måste kunna få vara kvar. Beståndet är 
således känsligt för skötselåtgärder som medför att död ved tas bort.

Igenväxning som medför beskuggning av solbelysta stammar av gamla 
ädellövträd och tallar kan skada områdets funktioner.

Påverkan på hydrologin i området, t.ex. genom markavvattning, kan 
påverka den hydrologiska funktionen i sumpskogar och våtmarker, 
liksom tillrinningen till sjöar och vattendrag. Detta kan medföra bety-
dande skada på områdets ekologiska funktioner.

Avverkningar kring sumpskogar, i samband med t.ex. skogsbruk, 
bebyggelse, vägar eller andra anläggningar, kan påverka sumpskogens 
mikroklimat och luftfuktighet, vilket riskerar att skada de ekologiska 
funktionerna.

Naturbetesmarker och rester av hagmarker med artrik hagmarksflora 
kan skadas om markerna lämnas utan bete och/eller slåtter och tillåts 
växa igen. Gödsling av markerna eller plöjning orsakar också stor 
skada.

7. Tätortsnära natur

Beskrivning

I tätorten finns mellan bebyggelsen ett flertal mindre naturområden 
med ofta gamla träd som spelar en viktig roll för konnektiviteten och 
arters möjligheter till spridning mellan de större naturområdena i öster 
och väster. Här finns såväl tallskog som ädellövskog och lummiga lund-
miljöer som utgör viktiga miljöer för Järfälla kommuns landskapssam-
band. Även mossen i skogsområdet ovanför Villstaden ingår i detta 
ESKO.
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Urvalskriterier

För området har följande urvalskriterier bedömts vara motiv för 
avgränsning:

Kategori 1
 • Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxt-

förutsättningar

Kategori 2:
 • Rödlistade och sällsynta arter i känsliga naturtyper

 • Spridda förekomster av rödlistade arter

Kategori 3:
 • Naturområden med höga naturvärden

 • Områden med stora ekologiska värden och starka ekologiska samband

Känsliga miljöer

Detta ESKO präglas av:

 • värdefulla barrskogsmiljöer.
 • viktiga kärnområden för solitära ädellövträd och ädellövskogsmiljöer, 
mellan vilka det råder svaga till starka ekologiska samband. 

Viktigaste ekologiska funktioner
Solitära ädellövträd är gamla och står många gånger solbelysta. De 
erbjuder en viktig miljö för bl.a. sällsynta vedsvampar, vedinsekter, 
lavar och fladdermöss.

Områden med starka ekologiska samband

Känslighet för påverkan
Området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna. 

Ädellövmiljöerna och den gamla barrskogen utgör de viktigaste grun-
derna för områdets värden. Påverkan på dessa kan medföra betydande 
skada på de ekologiska funktionerna.

Avverkning av enskilda gamla solitära träd skadar områdets funktioner.

Igenväxning som medför beskuggning av solbelysta stammar av gamla 
ädellövträd och tallar kan skada områdets funktioner.

Ädellövträden är känsliga för avverkning. Belastning av rotsystemet 
eller markarbeten intill träden kan också skada dem. En beskuggning 
av trädens stammar, från igenväxning eller byggnader, påverkar trädens 
lavar, vedsvampar och vedinsekter negativt. Träden är således känsliga 
för vilken typ av skötsel som tillämpas, främst möjligheterna till att röja 
sly eller glesa ut alltför täta bestånd. Det är också viktigt att död ved 
kan sitta kvar på träden eller ligga kvar på marken, då många natur-
vårdsarter är beroende av denna döda ved.
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Alla sjöar och alla vattendrag med permanent vattenföring utgör biolo-
giskt rika miljöer med stora ekologiska värden, eller är kraftigt påver-
kade, och pekas därför ut som ESKO. De olika ESKO för 
vattenområden är inte enskilt beskrivna utan listas endast här nedan. 

Sjöar
• Mälaren

• Översjön

• Säbysjön

Vattendrag
• Bonäsbäcken  

• Bällstaån

• Dikartorpsbäcken

• Djupanbäcken

• Görvälnsbäcken

• Igelbäcken

• Kalkviksbäcken

• Kallhällsbäcken 

• Lövstabäcken

• Polhemsbäcken

• Sandviksbäcken

• Stäketbäcken

• Tånglötsbäcken

• Veddestabäcken

• Åkerbybäcken

• Ängsjöbäcken

Känslighet för påverkan
Känsliga för övergödning, bl.a. genom att näringsämnen tillförs från 
jordbruksmarker, dagvatten och enskilda avlopp.

Känslighet för föroreningar från industriläckage, vägdagvatten, dag-
vatten från bebyggelse och markföroreningar.

Naturliga stränder och bottnar är viktiga delar av den ekologiska funk-
tionen. Dessa är känsliga för olika ingrepp som tex markarbeten eller 
anläggningar i form av bryggor, utfyllnad eller dylikt.

Vegetationen på land i strandzonen har också stor betydelse för möjlig-
heten att buffra för föroreningar, men också för ekologin tex genom 
död ved som faller ner i vattnet.

Vattendragen är dessutom känsliga för vandringshinder, som t ex väg-
trummor eller dämmen.

Påverkan på hydrologin, genom dämmen eller dikningar kan vara 
negativt för ekologiska funktioner.
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Figur 4.  ESKO vattenområden. Alla sjöar och vattendrag med permanent vattenföring i Järfälla är utpekade som ESKO eftersom de utgör miljöer 
med stora ekologiska värden eller är känsliga på grund av att de är kraftigt påverkade.
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Figur 5.  Strandzoner om 100 meter kring sjöarna i kommunen är utpekade som ESKO

27



Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla 
kommun
 

Referenser
Tryckta källor 
Ekologigruppen (2017). Naturvärdesinventering Järfälla kommun 2017. Ekologigruppen 
AB. Granskningsversion

Calluna (2012). Ekologiska landskapssamband i Järfälla kommun. Calluna AB.

Ekologigruppen (2016). Ekologiskt särskilt känsliga områden i Sigtuna kommun. Ekologi-
gruppen AB. 

Hanski, I. 2011. Habitat Loss, the Dynamics of Biodiversity, and a Perspective on Conserva-
tion. Ambio, 40(3):248-255

Järfälla kommun (1996). Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla kommun.

GIS- och kartmaterial
Artdatabanken - Rödlistade arter 

Skogsdataportalen: http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/

Geodataportalen: https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv

Miljödataportalen: http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/

Jordbruksverkets blockdatabas: http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/hamtan
erblockdata.4.29a582d01364dc6657380001541.html

Jordbruksverkets TUVA-databas: http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/
miljoochklimat/tuva.4.2b43ae8f11f647973778001120.html

28


