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Sammanfattning
Järfälla har fördjupat sin kunskap om kommunens natur genom att välja ut och undersöka
fyra olika naturtyper. Med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS) har dessa
analyserats och identifierats var dessa finns i kommunen.
Analysen visar hur vitala naturtyperna är samt om var naturtypen står i kontakt med
samma sorts naturtyp i ett så kallat ekologiskt landskapssamband.
Det har genomförts fältinventeringar i de olika landskapssambanden. Detta har skett som
en inledande kalibrering för att identifiera livsmiljöer eller som en validering (kontroll)
av fjärranalys- och marktäckedata. Detta som ett led att öka den teoretiska modellens
tillförlitlighet och därmed nå ett mer verklighetsnära utfall av analyserna.
Därtill beskrivs de större viltrörelserna inom kommunen samt antagna stråk på regional
nivå.
Det finns fyra landskapssamband samt i text benämnda viltstråk som möjliggör en koppling mellan Görvälns naturreservat och Västra Järvafältet. Dessa kopplingar har även en
regional betydelse då de ger möjlighet till förflyttning och genutbyte mellan två av regionens stora ekologiska samband - Görvälnkilen och Järvakilen.

Ädellövträdssamband
Järfällas viktigaste ädellövsmiljöer med gamla ekar ligger i Görvälns-, Molnsätra- och
Västra Järvafältets naturreservat samt vid Jakobsbergs gård, Janssons hage, Kallhällsparken och Ulvsättra gård. Områdena förbinds med smala och för de ekologiska
landskapssambanden viktiga länkar. Dessa sammanlänkande områden finns i Viksjö,
Vålberga, Skälbyparken samt på Kvarnbacken och vid Järfälla kyrka. Skulle några av de
små ekmiljöerna försvinna skulle även den viktiga artkontakten, artförflyttningen och
genutbytet mellan naturreservaten till stor del kunna gå förlorad.
Det viktigaste sambandet börjar vid Görvälns Gård och går norrut via Dikartorp. Båda
fastigheterna ligger i Görvälns naturreservat. I Kallhäll delar det sig och ett större samband går via Kallhällsparken och Ulvsätra gård till Molnsätra naturreservat, medan ett
svagt samband följer Mälarstranden upp mot Kungsängen.
Ett för kommunen svagt samband men som länkar till ett viktigt samband på regional
nivå är det som går från Henrikstorp i Görvälns naturreservat via Viksjö, Kvarnbacken,
Jakobsbergs gård och Janssons hage och vidare österut till relativt stora ädellövsmiljöer i
Västra Järvafältet naturreservat samt Hansta naturreservat i Stockholm.

Barrskogssamband
Av kommunens hundratals skogsområden är det bara 14 stycken som är tillräckligt stora
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för att innehålla revir för typiska skogsfåglar som tofsmes, talltita och svartmes.
Barrskogssamband med gammal skog som är viktigt på regional nivå går från Görvälns
naturreservat norrut via ett smalt stråk i Kallhäll och Stäket till Kungsängen och Västra
Järvafältets naturreservat samt via Häradsallmänningen till Upplands-Väsby. Tre samband ger genetiskt utbyte mellan Görväln och Västra Järvafältets naturreservat. Dessa tre
passerar Lädersättra, Polhem och Berghem. Alla samband är sårbara då de länkas samman av smala remsor av kommunal natur.

Groddjurssamband
I trakterna Säbysjön, Översjön, Polhem, Lädersättra och Kallhällsparken finns åtta närliggande livsmiljöer för groddjur. I detta system och på Viksjö golfbana finns sannolikt
en tillräcklig mängd individer och kontaktvägar, länkar, för att groddjur ska trivas och må
bra på längre sikt.
Viksjö golfbana utmärker sig som ett stort aktivitetsområde för groddjur. Området rymmer lekvatten, övervintringsplatser och födosöksområden med ett system av flera
närliggande lekvatten. Här finns en stark population av den skyddsvärda arten, större
vattensalamander.
Större vattensalamander bedöms även ha hemvist i en damm vid Polhem och en damm
utmed Växthusvägen
E18 och järnvägen utgör kraftiga barriärer för groddjuren i öst-västlig riktning. Polhem
och Kallhällsparken är det enda öst-västliga landskapssambandet enligt analysen men det
är ett svagt spridningssamband.
.Fjärils- och vildbisamband
I kommunen finns några områden av väl sammanlänkade fjärilsbiotoper med höga naturvärden samt större sammanhängande livsmiljöer.
Vid Molnsätra gård finns betesmarker med solitärträd. I Västra Järvafältets naturreservat
och Ålsta hage som tangerar naturreservatet finns betesmarker och bryn samt en del av en
kulturhistorisk park. Vid Hummelmora hage och Sandviks gård i Görvälns naturreservat
finns ytterligare betesmarker. Därtill finns ett bevarat kulturlandskap i Kyrkparken och
öppna gräsmarker vid kyrkan. Andra utpekade områden är långgräsytor på Viksjö golfbana, naturlig gräsmark i Ormbacka och i anslutning till Skälby gård samt kolonilotterna
vid Ekonomivägen.
Nämnvärt är också de betesmarker, bryn och kolonilotter som finns kring Görvälns gård
samt de öppna och trädklädda naturmarkerna längs Mälarnära promenaden, från Smedvägen och till Almarevägen.
Några platser med naturliga gräsmarker är särskilt viktiga eftersom de finns långt in i
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tätorten. Det är gräsmarker i anslutning till Kvarnberget, Janssons hage och Tallbohov.

Viltstråk
Större vilt som rådjur, älg och vildsvin rör sig i huvudsak i Görvälnkilen och Järvakilen
samt i kommunenens park- och naturstråk. Rådjur är minst skygga och letar sig in i själva
bebyggelsen, speciellt på hösten då villaträdgårdarna har fallfrukt.
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Innehåll
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Bakgrund
Inför arbetet med Järfällas översiktsplan 2014 kompletterades befintlig grönplan från
1997 med flera utredningar för att tydliggöra olika kvaliteter och samband inom den befintliga grönstrukturen. En av dessa rapporter innehöll analyser av ekologiska
landskapssamband. Ekologiska landskapssamband är ett sätt att visa hur biotoper, det vill
säga växt- och djursamhällen, står i kontakt med varandra i ett större område. Detta möjliggör för arter att förflytta sig genom park- och naturlandskapet, vilket är avgörande för
arternas långsiktiga fortlevnad. Det kan till exempel handla om olika typer av lövskog,
barrskog och ängsmarker.
Målet med analyserna var att undersöka om de, enligt befintlig grönplan, markerade ekologiska landskapssambanden fanns kvar och i så fall vilka naturtyper de bestod av.
Analyserna gjordes med hjälp av olika dataprogram som arbetar med geografisk information. Resultatet blir teoretiskt framtagna ekologiska landskapssamband.
Kommunen valde att i arbetet med översiktsplanen analysera tre ekologiska landskapssamband. Dessa var ädellövssamband med gamla ekar, barrskogsamband och
groddjurssamband. Valet grundade sig i att kommunen har ett flertal kulturhistoriskt viktiga ädellövsmiljöer med gamla ekar, stora barrskogsområden och att det finns en
problematik med överkörda groddjur. Den teoretiska analysen kompletterades senare med
inventering i fält av de samband som länkar samman kommunens naturreservat.
Som underlag till kommande revidering av befintlig grönplan har ovan nämnda ekologiska samband kompletterats med analys av fjärils- och vildbisamband. Dessa pollinerare
är beroende av öppna eller glest trädklädda gräsmarker med blomrikedom. Andra viktiga
livsmiljöer är södervända bryn, ängs- och betesmark, blomrika parker och trädgårdar.
Pollinerarna har allmänt stor betydelse inom jordbruket och synnerligen för trädgårdar
med frukt och bär inom kommunen. Ängsmarker och bryn med fjärilar och fågelkvitter
berikar upplevelsen av park och natur. Dessa blommande bryn och ängar med vackra gräs
och spännande blommor bildar stråk av vackra park- och landskapsrum.
Detta dokument med kartor är ett samlingsdokument för de av kommunen hittills valda
ekologiska landskapssamband samt av viltvårdarna utpekade stråk där större vilt som
rådjur och räv rör sig.

Syfte
Syftet med denna rapport är att förtydliga ekologiska samband på landskapsnivå och synliggöra sambandens betydelse regionalt, kommunalt och på kommundelsnivå. Dessutom
syftar rapporten att undersöka hur olika fokusarter samspelar och förflyttar sig inom och
ut från kommunen.
Analyser och inventering ska identifiera starka och svaga ekologiska landskapssamband.
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Sambanden ska sedan ligga till grund för prioriterade ekologiska landskapssamband och
för bevarandet samt utvecklingen av kommunens park- och naturstråk.

Mål
Att tydliggöra och ge kunskap om utsträckning och innehåll i fyra av kommunens ekologiska landskapssamband samt synliggöra var större vilt rör sig genom kommunen.
Valda ekologiska landskapssamband är:
Ädellövssamband med gamla ekmiljöer
Barrskogskogssamband
Groddjurssamband
Fjärils- och vildbisamband

Begreppsförklaring
Vissa ekologiska termer som används i rapporten kan behöva förtydligas och därför följer
här en precisering på utvalda begrepp.
Aktivitetsområde
Begrepp som används i landskapsekologiska analyser för en bestämd fokusart.
Område med reproduktionsmiljö och tillräckligt innehåll av födoresurser så att fokusarten kan reproducera sig och föda upp ungar. Begreppet är synonymt med
livsmiljöområde som också använts i analyserna av ekologiska landskapssamband.
I groddjursanalysen avses område med lekvatten och sommarhabitat.
Biotop
Område med enhetlig miljö och organismsammansättning. Exempel på biotoper är
hällmarksskog, tallskog, alsumpskog, näringsrik sjö och vassbälte.
Ekologiskt landskapssamband
Ekologiska landskapssamband består av livsmiljöområden för arten samt av spridningsvägar mellan livsmiljöområdena. I rapporten används begreppet
barrskogssamband, ädellövssamband, groddjurssamband samt fjärils- och vildbisamband för respektive ekologiskt nätverk. Barrskogssamband är synonymt med
barrskogsnätverk, ädellövssamband med ädellövträdsnätverk och så vidare. I det
senare begreppet betonas att analysen är baserad på nätverksanalys.
Fokusart
Indikatorarter, ofta arealkrävande arter, vars förekomst också innebär att en mångfald av andra arter finns i en viss livsmiljö.
Friktionstal
Är ett mått på det motstånd mellan livsmiljöerna som utgörs av olika bebyggelseoch landskapskaraktärer.
Kärnområde
Ett större sammanhängande livsmiljöområde i ett eller flera ekologiska landskapssamband. Ett kärnområde innehåller biotoper av särskild betydelse för att
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långsiktigt värna om den biologiska mångfalden. Ett kärnområde har goda förutsättningar att ha hög resiliens.
Konnektivitet
Visar i vilken grad landskapet hänger ihop för en fokusart eller grupp arter. Konnektivitet definieras som graden av sammankoppling mellan livsmiljöområden,
det vill säga hur sammankopplade eller isolerade de är i förhållande till varandra.
Livsmiljö
Beskriver den miljö som en art behöver för sina grundläggande behov. Alla de
miljöer en art behöver är livsmiljöer, som platser för vila, reproduktion,
födosökande och övervintring.
Metapopulation
Metapopulation är en population som är geografiskt uppdelad i delpopulationer,
med ett visst utbyte av individer däremellan. Vanligt i metapopulationer är att delpopulationer dör ut med jämna mellanrum för att därefter återkoloniseras av
individer från andra delpopulationer.
Mulm
Det lösa material som ansamlas inuti ihåliga träd. Den består framför allt av lös
och murken ved. Där finns också ofta exkrementer från vedlevande insekter, fåglar och fladdermöss samt gamla fågelbon och rester av döda djur. I mulmen kan en
artrik och särpräglad fauna ofta leva, bestående av bland annat skalbaggar, tvåvingar och klokrypare.
Population
Samtliga individer av en art som förekommer inom ett område och som kan reproducera sig med varandra.
Prediktion
Förutsägelse, likvärdigt med prognos.
Resiliens
Ett ekosystems förmåga att stå emot störningar. Ju högre resiliens ett ekosystem
har, desto större motståndskraft.
Rikmulmträd
Med rikmulmträd menas träd i utvecklingsstadierna fem och sex enligt klassningsskala för ekars ålderssuccession. Rikmulmträd är oftast de mest värdefulla träden
för vedlevande skalbaggsfauna knutna till hålträd.
Spridningsväg
Med begreppet menas stråk som är belägna mellan livsmiljöområdena (de områdena där arten reproducerar sig och föder upp en ny generation) och som den
studerade arten använder för att kunna förflytta sig i landskapet. Fungerande
spridningsvägar länkar samman livsmiljöområdena.
Spridningskorridor
Begreppet används i denna rapport för de avgränsade spridningsvägarna som binder samman naturreservaten.

10

Spridningszon
Område där spridning är möjlig, men som inte nödvändigtvis utgör en lämplig
levnadsplats för arten i övrigt. Samma innebörd som spridningslänk eller spridningskorridor, där det sistnämnda dock samtidigt innebär en linjär form.
Stepping stone
En så kallad ”stepping stone” är ett livsmiljöområde i nätverket som ligger strategiskt till när det gäller att upprätthålla flöden och länka samman delar av
landskapet. Den här sortens områden kan ofta vid en fältinventering bedömas vara
mindre viktiga i sig själva då de inte nödvändigtvis är stora eller högkvalitativa,
men de har ekologisk betydelse då de utgör kritiska punkter just för de ekologiska
sambanden och konnektiviteten i landskapet.

Metod
Förändringar i markanvändningen kan leda till att livsmiljöer för olika arter påverkas.
Förutom den direkta förlusten av lokala livsmiljöer, kan det ske en uppdelning av växtsamhällen i mindre enheter. Detta kallas fragmentering av landskapet. Om fragmenten,
livsmiljöerna, förlorar länkar till andra liknande livsmiljöer kan arternas genetiska kvalitet försämras och de riskerar att så småningom dö ut.
Bevaras länkarna kan varje enskild population som har en begränsad livslängd ändå fortbestå genom kolonisation av platser där arten tidigare har försvunnit. Detta beskriver en
metapopulations livsmiljö.
Inom ekologin beskrivs denna sammankoppling som landskapets konnektivitet och betyder i vilken utsträckning landskapet eller stadslandskapet möjliggör för olika arter att
förflytta sig i och mellan, för dem, lämpliga livsmiljöer. En hög konnektivitet är därför
avgörande för en långsiktig fortlevnad. Om konnektiviteten minskar alltför mycket kan
en gradvis utarmning av den biologiska mångfalden bli en konsekvens av detta. Detta
påverkar inte bara arterna, utan även de rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster
som dessa områden idag erbjuder ett stort antal människor.
Begreppet fokusart används i analyserna av de ekologiska landskapssambanden. Fokusart
är en indikatorart som är knuten till en viss typ av livsmiljö. Arter av barrskogsmesar har
använts i analys av Järfällas barrskogsnätverk. Fokusarter kan vara arealkrävande arter
som barrskogsmesar, arter som behöver flera olika biotoper som groddjuren, eller arter
som är starkt knutna till en skyddsvärd biotop som ekskalbaggarna. Förekomsten av en
fokusart är en indikator på att en mångfald andra arter som tillhör samma livsmiljö också
finns i livsmiljön. Fokusart används i GIS-analyserna för att analysera och visualisera
landskapet utifrån artens krav på livsmiljö. Analyskartorna med ekologiska nätverk är
inte är samma sak som faktiska förekomster av studerad art; kartan är ett prediktionsverktyg som visar landskapet utifrån fokusartens ekologiska krav med hjälp av de underlag
som använts i analysen.
Med kunskap om fokusarten och tillgång till GIS-data som ger information om naturen,
kan man i GIS teoretiskt skapa livsmiljökrav för fokusarten. I nästa steg görs en konnek-
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tivitetsanalys för att se om fokusartens livsmiljöer hänger ihop i ett nätverk. Analyser har
gjorts i programmet MatrixGreen och LinkageMapper. En spridningsprofil upprättas
genom att ranka biotoptyperna i hur pass lätt eller svårt det är för fokusarten att sprida
sig. Varje biotopklass tilldelas ett så kallat friktionstal där talet 1 betyder att biotopen är
lätt att sprida sig i och ett högt friktionstal betyder att biotopen är svår att sprida sig i. Tät
bebyggelse och hårt trafikerade vägar har för de studerade fokusarterna höga friktionstal.
Ett maximalt spridningsavstånd anger hur långt fokusarten antas förflytta sig i sökandet
efter nya livsmiljöområden. Analysen visar vilka områden som hänger samman i ett nätverk och vilka som är mer isolerade.
Kvaliteten på de GIS-data som beskriver naturen påverkar resultatet av analyserna. I analyserna har många underlag med GIS-data använts. Biotopkartan som ursprungligen togs
fram av Skogssällskapet 2009 har använts i alla fyra ekologiska nätverken. Kommunens
parkskötseldatabas har också använts, särskilt viktigt var den i analysen av fjärils- och
vildbinätverket. I fjärilsnätverket kombinerades biotopkartan med ett skikt för gles skog
som Calluna AB tagit fram utifrån kommunens laserscanning. Länsstyrelsens trädinventering av skyddsvärda träd var särskilt viktig i analysen av ädellövträdsnätverket.
Uppgifter om bebyggd mark, vägar och järnväg har använts för att kunna sätta höga friktionstal på dessa delar av landskapet. Nationella marktäckedata har i flera fall använts som
komplettering där kommunala dataunderlag saknats.

Beskrivning av de ekologiska landskapssambanden samt viltstråken
Ädellövsmiljöer med gamla ekar
Ekmiljöer är oerhört artrika; minst 1500 arter är knutna till trädslaget ek (Hultgren et al
1997). Tillsammans med de arter som livnär sig på buskar och med den artrika markflora
som finns i ekmiljöer så tillhör ekmiljöerna de mest artrika vi har i Sverige och Europa.
Hela 56 % av de rödlistade arterna i Sverige har livsmiljöer i ädellövskog. Detta ger
ädellövskogarna en särställning i bevarandet av den biologiska mångfalden.
Från ca 150-års ålder börjar en ek att utveckla grövre bark och håligheter som successivt
gör den till ett lämpligt värdträd för hundratals arter av lavar, svampar och insekter. Ekar
kan under flera hundra år ge livsutrymme åt helt olika typer av organismgrupper. Träden
delas in i olika utvecklingsstadier beroende på hur långt hålbildningen kommit. Ekar med
mulm brukar hysa den artrikaste skalbaggsfaunan och träd i dessa hålstadier benämns i
denna rapport som rikmulmträd.
Ekarna är inte bara livsmiljöer för hotade insekter, lavar och svampar utan har också sociala värden. Miljöerna är ofta uppskattade för rekreation och inför riktigt gamla ekar
känner de flesta människor stor vördnad.
En betydande andel av den europeiska utbredningen av eklandskapet och dess återstående
värdekärnorna är lokaliserade till Sverige (Länsstyrelsen i Stockholm län och Skogssty-
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relsen 2007).
Delar av Stockholmstrakten, bland annat i Mälarens närhet, hör till kärnområdena i landet
för ek och andra ädellövträd (Nordin 2011). Här är naturvärden knutna till ek bland de
bäst bevarade i landet.
Eklandskapet utmed Mälaren och i stora delar av Norra och centrala Järfälla tillhör en de
av Länsstyrelsen utpekade värdetrakter för ek. Det betyder att dessa områden kommer att
prioriteras vid inventeringar, skötselåtgärder och eventuellt kompletterande skydd.

Barrskogsmiljöer
I barrskogsmiljö finner vi hällmarkstallskog, gammelbarrskog, sumpbarrskog och produktionsbarrskog. Den senare brukar vara minst artrik.
Många av skogens organismer är beroende av större sammanhängande skogar. Förutom
storleken är också kvaliteten på skogarna av betydelse för ett stort antal skogsarter, vars
populationer minskat till följd av modernt skogsbruk. Mängden skogskvaliteter i form av
död ved, gamla träd, flerskiktning, lövträd och gammal skog ligger idag i stora delar av
Sverige långt under nivåer som många av skogsarterna behöver för att kunna leva i livskraftiga populationer (Angelstam et al 2010).
Den dominerande naturtypen i Järfällas grönområden är barrskogar med inslag av blandskogar. På vissa ställen, särskilt i östra Järfälla, finns inslag av sumpskogar. Sveriges
barrskogsmiljöer är inte generellt skyddade utan det är enbart vissa som har naturskydd. I
Järfälla finns skyddsvärda områden och objekt.
Barrskogssambandet kopplar tydligt till miljömålet Levande skogar som riksdagen definierar "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”.
Miljömålet följs upp genom ett antal utvalda fågelarter som indikatorer hur det går med
miljömålet.
Värden och arter som följs upp är:
Höga naturvärden i skogen i stort: Tjäder, järpe, gröngöling, mindre hackspett, tretåig
hackspett, lavskrika, nötkråka, tofsmes, lappmes, svartmes, talltita, entita, skogsduva,
stjärtmes, trädkrypare, domherre
Arter beroende av död ved: Gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, talltita, entita
Arter knutna till gammal skog: Tjäder, tretåig hackspett, lavskrika, tofsmes, lappmes,
svartmes, talltita, trädkrypare, domherre
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Arter av barrskogsmesar som använts som fokusart i analys av Järfällas barrskogsnätverk
är skogsmesar som tofsmes, svartmes talltita, vilka är markerade med kursiv stil.

Groddjursmiljöer
Samtliga naturligt förekommande groddjur i Stockholmstrakten är missgynnade då deras
livsmiljöer och spridningsvägar kontinuerligt har ödelagts och fragmenterats av vägar och
bebyggelse under 1900-talet.
De viktigaste hoten är biotopförändringar av vatten- och fuktmiljöer samt infrastrukturens
barriäreffekter. Eftersom groddjuren är beroende av flera miljöer för sin livscykel kan det
räcka med att en av dessa livsmiljöer förstörs för att utplåna en lokal population. Starka
populationer av groddjur är en god indikation på att landskapet hyser fungerande ekosystem.
Groddjurssambandet kopplar bland annat till miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker.
Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker. Groddjuren behöver våtmarker som lekvatten. Många hotade eller missgynnade arter är kopplade till våtmarker.
En orsak är att stora arealer våtmark har torrlagts och förstörts i Sverige sedan början av
1800-talet. Därutöver är många av de resterande våtmarkerna påverkade av markavvattning och annan vattenverksamhet, skogsbruk, kvävenedfall, körskador samt att de inte
längre hävdas med slåtter eller bete.
Målprecisering: Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
Groddjuren är fridlysta i hela landet. Större vattensalamander är upptagen i EU:s art- och
habitatdirektiv. Ett särskilt åtgärdsprogram har utarbetats för arten.

Fjärils- och vildbimiljöer
Fjärils- och vildbisambandet kopplar till miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. För
att följa upp målet används en fjärilsindikator som mäter fjärilars populationstrender.
Indikatorn visar populationsutvecklingen för de 12 svenska gräsmarksfjärilar som ingår i
den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Gräsmarker innehåller en stor del
av odlingslandskapets biologiska mångfald och fjärilsindikatorn är framtagen för att visa
hur det går för gräsmarkernas arter. Fjärilar svarar snabbt på förändringar och genom att
följa deras populationsutveckling kan man följa kvalitetsförändringar i landskapet.
Tanken är att artgruppen ska vara en god indikator på biologisk mångfald i vidare bemärkelse än bara för just de här arterna. Följande arter ingår i indikatorn: ängs-smygare,
aurorafjäril, mindre guldvinge, puktörneblåvinge, svingelgräsfjäril, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, skogsvisslare, mindre blåvinge, svartfläckig blåvinge, ängsblåvinge,
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väddnätfjäril. Arter i kursiv text hittades i den kommuntäckande fjärilsinventeringen
2016 (Johansson et al. 2016).
Pollinatörer är i Sverige oftast bin och humlor. För vissa växter är fjärilar eller blomflugor viktiga pollinatörer. Den ekosystemtjänst som pollinatörerna inom det svenska
jordbruket sköter om beräknades år 2009 vara värt mellan 189 och 325 miljoner kronor
(Jordbruksverket 2013). Till det kommer värdet av de vilda bär, till exempel hallon och
blåbär, som vi utnyttjar. För många fruktbärande växter är en god pollination viktig för en
rik skörd, som äpple, päron, körsbär och många vilda bär. Genom att gynna pollinatörer
ökar chanserna för större skördar i trädgården.

Viltstråk
Större vilt som rådjur, älg och vildsvin rör sig i huvudsak i Görvälnkilen och Järvakilen
samt i kommunenens park- och naturstråk. Rådjur är minst skygga och letar sig in i själva
bebyggelsen, speciellt på hösten då villaträdgårdarna har fallfrukt.
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Fokusarter

Bild 1. Skalbagge. Illustration. Teresia Propst, fokusart

Bild 2. Tofsmes. Illustration. Elisabeth Östlund Fält. fokusart

Bild 3. Padda. Illustration. Helene Petterson. fokusart

Bild 4. Fjäril. Illustration. Teresia Propst. fokusart
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Bild 5. Bi. Illustration. Teresia Propst. fokusart
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Ekologiska landskapssamband i Järfälla
I följande avsnitt redovisas resultatet av genomförda analyser av Järfällas ekologiska
landskapssamband. För varje landskapssamband presenteras inledningsvis en tolkning av
var det finns regionala kopplingar och kommunala samband. Därefter redovisas analyskartor följt av vägledning vid förvaltning.

Ädellövssamband med gamla ekar
Regionala kopplingar och kommunala inre samband
De viktigaste regionala kopplingarna till länets ädellövträdsnätverk ligger i östra och
södra Järfälla. Det ena är landskapssambandet Säby gård - Trastgärdet som länkar till
Hansta i Stockholms stad och Ravalen i Sollentuna. Det andra är landskapssambandet
Hummelmora hage - Sandvik som länkar till Riddersvik i Stockholms stad och Svartsjö i
Ekerö.
I Västra Järfälla, från Viksjö norrut till Ulvsättra gård och österut genom tätorten till naturreservatet Molnsätra finns ett förhållandevis tätt pärlband av livsmiljöområden. Ekarna
i Molnsätra utgör Järfällas största livsmiljöområde med ädellövträd. Flera av områdena
ligger i förbindelse med varandra, till exempel Bruket, Görvälns gård, Dikartorp, Slammerstorp. Mer isolerat ligger Hummelmora hage - Sandvik i söder och Uddnäs - Ängsjö i
norr.
I centrala Järfälla finns ett svagt öst-västligt landskapssamband som går från Viksjö och
Henrikstorp genom tätorten via Jakobsbergs folkhögskola, Kvarnbacken och Janssons
hage till Västra Järvafältets naturreservat.
Förklaringen till att Järfälla är rik på ekmiljöer är att förhållandevis mycket av det historiska eklandskapet har bevarats, både inom naturreservaten och nära bebyggelse när
kommunen planerades samt vid själva utbyggnaden av tätorten.
Karta 1 redovisar regionala kopplingar och samband inom kommunen.
Karta 2 visar rikmulmekar. Molnsätra naturreservat skiljer ut sig som det område med
störst täthet av rikmulmekar, upp till 13 stycken per hektar. Säby gård och Jakobsbergs
gård har tätheter på upp till 8 rikmulmekar per hektar. Se
Karta 3 visar tillgången på inmätta ädellövträd i länsstyrelsens inventering i utvecklingsstadierna 0-4, det vill säga grova träd i yngre utvecklingsstadier än rikmulmekarna, och
hur många arvtagare det finns inom 100 m från dagens rikmulmekar. Molnsätra, Säby
gård, Jakobsbergs gård, Hummelmora hage, Görvälns gård och Ulvsättra gård har bäst
tillgång. Här finns 11-25 träd nära en rikmulmek. Det finns flera områden där få eller
inga inmätta arvtagare finns, till exempel Sandvik, Viksjö, Dikartorp, Slammerstorp och
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Uddnäs. Tidsdynamiken är ogynnsam i dessa områden och brist på rikmulmekar kan
förväntas.
Karta 5 visar att kärnområden i ädellövträdsnätverket är Hummelmora hage och Görvälns gård i Görvälns naturreservat, Jakobsbergs gård, Ulvsättra gård, Molnsätra, och
delar av Västra Järvafältets naturreservat.
Förutom kärnområdena finns några områden av särskild betydelse för ädellövträdnätverket. Det är livsmiljöområden som fungerar som stepping stones och ligger väldigt
strategiskt till när det gäller att upprätthålla flöden genom nätverket. Områden som kan
förväntas ha särskilt stor stepping stone - funktion är: Henrikstorp i Görvälns naturreservat, Jakobsbergs gård, Janssons hage och Slammerstorp.

Avgränsade ädellövssamband mellan stora grönområden
Karta 6 visar ett sammanvägt resultat från GIS-analyser, fältinventeringar och avgränsning i fält av ädellövssambanden mellan de stora grönområdena.

Bild 6. Ek i hålstadie 6, mulmek. Illustration. Eric Lilliegren.
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Analysresultat i kartor

Karta 1. Ädellövträdsnätverket.
Livsmiljöområden och spridningsvägar (länkar). Konnektivitetsanalys i MatrixGreen.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Karta 2. Täthet av rikmulmträd, de biologiskt mest värdefulla utvecklingsstadierna
hos ädellövträd.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Karta 3. Arvtagare i stadie 0-4 som växer nära dagens rikmulmträd.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Karta 4. Ädellövträdsnätverket.
Grad av betydelse för konnektivitet i nätverket.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Karta 5. Ädellövträdsnätverket. Livsmiljöområden, spridningslänk (spridningsväg)
och visualisering av spridningskorridor längs länkarna. Ju rödare desto bättre spridningsfunktion enligt analysen. Konnektivitetsanalys i LinkageMapper.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Karta 6. Resultatkarta från GIS-analyser, fältinventering och avgränsning i fält av
ädellövssamband mellan två av regionens stora samband, Görvälnkilen och Järvakilen.
Copyright satellitbild: CNES©Distribution SpotImage 2007

25
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Gamla stora ekar bevaras i sin fulla växtkraft.



Trädruiner utformas enligt Teknisk handbok.



Efterträdare till dagens värdefulla ekar och andra ädellövträd bevaras för att utvecklas till jätteträd och hålträd.



Ljusöppna förhållanden hålls runt de gamla ädellövträden. Hävden av marken
ska i så stor utsträckning som möjligt likna gamla bruksmetoder, som exempelvis
slåtter, bete och hamling.



Skapa soliga buskmiljöer med solitära ekar.



Insektsfaunan tas om hand och utvecklas genom att bevara träd som successivt
får åldras. Träden får angrepp av vedsvampar och de utvecklar mulmbildning.
Döda grenar och stamblottor beaktas.



Döda träd ska i första hand stå kvar om det är möjligt. Döda/döende träd som
måste fällas tas om hand som i faunadepåer eller uppfästa vid friska unga träd.



Ek och andra arter som ingår ädellövsmiljöer planteras i såväl fungerande som i
svaga samband.



De ekbestånd som har tillväxtekar sköts så att dessa blir grova bredkroniga träd.



I första hand genomföra förstärkningsåtgärder i ekologiska landskapssamband
som förbinder de större grönområden. Sådana ädellövssamband går genom Kalhäll - Ulvsättra, Stäket - Slammertorp samt Almarevägen – Molnsättra.



Plantera artrika boulevarder som förstärker sambanden genom tät bebyggelse.

Barrskogssamband
Regionala kopplingar och kommunala inre samband
Barrskogssambandet sammanfaller väl med tidigare regionala utredningar om upplevelsevärden för skogskänsla i Stockholms gröna kilar (RTK rapport 10:2004 och rapport
1:2004). I västra Järfälla finns den inre delen av Görvälnkilen som fortsätter norrut och i
östra Järfälla finns Järvakilen som sträcker sig långt in i Stockholms stad.
Karta 7 och 9 beskriver barrskogssambanden. Barrskogsnätverket med gammal skog
sträcker sig från stora skogsområden i Görvälns naturreservat i söder, norrut till Dikartorp
och vid Kallhäll finns ett smalt samband vidare åt väster som har stepping stone-funktion
till de stora barrskogsområdena i västra Järvafältet, Häradsallmänningen samt åt öster till
Kungsängen. Detta barrskogssamband har stor betydelse för fungerande ekosystem både
på kommunal och på regional nivå. Kommunen har även områden med gammal skog
långt in i Viksjö och nära Barkarbystaden genom Hästa Klack. Det är karaktäristiskt för
Stockholm och Järfälla att det ges möjlighet att så centralt som i Viksjö bo nära en riktig
gammelskog, med sådana kvaliteter att barrskogsmesar har möjlighet att häcka och föda
upp ungar i den. Ute på landsbygden där produktionsskogsbruket starkt påverkat skogslandskapet är gamla barrträd, död ved och flerskiktat skog ovanligt.
Järfällas största sammanhängande aktivitetsområden för barrskogsmesar finns i och kring
Görvälns naturreservat och i naturreservatet västra Järvafältet. Häradsallmänningen i norr
utgör också ett många hundra hektar stort skogsområde. I Görvälns naturreservat finns ett
sammanhängande aktivitetsområde för tofsmes som är 429 hektar stora (en mindre del i
Stockholm) och runt Dikartorp finns ett område som är 513 hektar stort och sträcker sig
väster ut in bland bebyggelsen (Berghem och Polhem).
I Viksjö finns fem skogsområden som analysen visar är aktivitetsområden för tofsmes.
Dessa är mellan 33 och 71 hektar stora. De ligger nära varandra och har enligt nätverksanalysen fungerande spridningsvägar sinsemellan men saknar förbindelse österut.
Fältinventeringen visade att det bara finns fyra barrskogssamband som binder ihop Görvälnkilen och Järvakilen. Det starkaste sambandet går över Berghem. Mitt emellan
Görväln och Västra Järvafältets naturreservat ligger ett större naturskogsområde med tall
och västerut finns skogsbestånd nära naturreservatet. Kontakten österut är svagare och
E18 bilpassage är en barriär för både barrskogsmesar och marklevande djur även om viss
passage eventuellt kan ske på den bilväg som går under E18. Ett svagt samband går över
Polhem. Kontakten österut är svag. Sambandet från Lädersättra till Nedre Bredgård på
östra sidan om E18 är ett viktigt samband. Det innehåller flera större naturskogsfragment
och har en port som används av vilt, för passage under E18. Det finns även ett samband
som går i nord - sydlig riktning längs Mälarens strand och under E18 genom en större
port och ansluter till barrskogen i häradsallmänningen. Detta samband innehåller förhållandevis lite barrskog och istället mer lövskog.

27

Det finns 317 skogsområden i kommunen som på beståndsnivå har tillräcklig kvalitet för
att utgöra häckningsbiotop för barrskogsmesar. Det är gammal naturskog. Storleken varierar från mindre än en hektar och upp till 44 hektar. Alla dessa områden är inte
funktionella som livsmiljö för barrskogsmesar eller heller för många andra skogsarter
som kräver ”riktiga skogar”. Av de 317 områdena återstod bara 59 stycken när storlekskravet minst tre hektar ställdes. Bara denna sortering av storlek på skogsområdena visar
på fragmenteringen av landskapet. E18 och Järfällas tätbebyggda delar är marktyper i
kommunen som har stor barriäreffekt för barrskogsmesars rörelser i landskapet.
Den landskapsekologiska analysen visar att det finns 14 stycken skogsområden i kommunen som kan fungera som aktivitetsområden för barrskogsmesar. Det är
sammanhängande äldre barrskogar, ibland också med innehåll av blandskogar. Dessa
barrskogsområden kan betraktas som kärnområden bland kommunens barrskogar. En del
av aktivitetsområdena sträcker sig även över andra kommuner. En uträkning har gjorts
över hur många par av tofsmes dessa skogar kan hysa över sommaren och vintern. Uträkningen visar att skogarna i Järfälla kan erbjuda livsmiljö för 104 tofsmespar. De mindre
områdena kan hysa en till två par, medan ett av de största områdena, beläget i Görvälns
naturreservat, kan hysa cirka 20 par. Se Karta 8.

Avgränsade barrskogssamband mellan stora grönområden
Karta 9 visar fältavgränsade spridningskorridorer i barrskogsnätverket, mellan stora
grönområden. Kartan visar ett sammanvägt resultat från GIS-analyser, fältinventeringar
och avgränsning i fält av barrskogssambanden mellan de stora grönområdena.
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Analysresultat i kartor

Karta 7. Barrskogsnätverket. Sammanhängande, tillräckligt stora, gamla barrdominerade skogar.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Karta 8. Tofsmesnätverket. Antal par tofsmesar som det finns potential för i Järfälla.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Karta 9. Barrskogssamband. Sambanden är avgränsade med flygbild och fältinventering (svart linje). En funktionsklassning har gjorts i sambanden. Dessutom visas
sammanhängande barr/blandskogar > 3 ha (grön rastrering) och vilka av dessa som ligger i skogsdominerade områden som är minst 10 ha. Punktstreckad svart linje är
spridningslänkar från MatrixGreen analys som inte fältinventerats. Ljusgrön linje visar
skogar med höga eller mycket höga naturvärden i biotopkartan.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007
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Barrskogsnätverket ska bevaras och utvecklas till en flerskiktad skog med olika
åldrar på tall och gran samt buskar och träd med bär. Genom att undvika gallring
och behålla eller utveckla en flerskiktad skog med äldre träd, underväxt av gran
eller andra träd samt med rikt buskskikt skapar skydd mot predatorer. Dessa kvaliteter skapar förutsättningar för att skogen ska kunna fungera som
häckningsbiotop för barrskogsmesarna (Eggers 2014).



Gallrad siktfrihet på fem meter ska upprätthållas båda sidor av gång- och cykelvägar som går genom skogspartier.



När stigar och grusvägar anläggs i naturområden ska en noggrann avvägning ske
mellan skogsfåglars behov av täta, skiktade skogar och friluftslivets behov av
glesa skogar.



Stigar och grusvägar anläggs i de särskilt viktiga delarna av barrskogssambandet
ska undvikas.



Insektsfaunan tas om hand och utvecklas genom bevarande av träd som successivt får åldras. Träden får angrepp av vedsvampar. Döda träd får vara kvar i
skogen.



Hällmarker ska hållas fria från björksly.



I första hand ska förstärkningsåtgärder genomföras i de ekologiska landskapssambanden som förbinder större grönområden. Sådana samband är de
barrskogssamband som går över Polhem och Berghem samt Stäket.

Groddjurssamband
Regionala kopplingar och inre samband
Groddjursnätverkets koppling från Järfälla och söderut in i Stockholms stad sträcker sig
inte så långt. Däremot österut, till Sollentuna, finns starka ekologiska landskapssamband
genom Järvakilen.
Kommunens inre nätverk består av några koncentrationer av områden. Tydliga koncentrationer av groddjursmiljöer där vi kan förvänta oss metapopulationer är Västra
Järvafältet, Säbysjön - Översjön - Polhem - Lädersättra - Kallhällsparken samt golfområdet i Viksjö. E18, järnvägen och den täta bebyggelsen är starka barriärer.
Alla aktivitetsområden, områden med lekvatten och sommarhabitat i groddjursnätverket,
är viktiga för upprätthållande av fungerande ekosystem på kommunal nivå. Se Karta 10.
Lokalerna med större vattensalamander i Viksjö och Polhem har särskilda värden eftersom det är en sällsynt groddjursart som skyddas enligt artskyddsförordningen.
Vissa aktivitetsområden har potential att hysa starkare populationer än andra, antingen på
grund av att själva området har höga kvaliteter eller att det ligger nära högkvalitativa
områden. Dessa aktivitetsområden kan av den anledningen betraktas som kärnområden i
groddjursnätverket.
Kärnområden i groddjursnätverket är Viksjö golfbana som utmärker sig med att ha ett
system av flera lekvatten som ligger bara några 100 meter från varandra. Kring Säbysjön
och Översjön finns många aktivitetsområden som ser ut att ha fungerande spridningsvägar emellan. Här kan det förväntas vara fungerande metapopulationsdynamik. Några
enstaka mer avlägsna aktivitetsområden finns i Görvälns naturreservat, Görvälns griftegård och vid Almarevägen i Kallhäll.
Enligt analysen är Polhem och Kallhällsparken det enda öst - västliga landskapssambandet och det är ett mycket svagt spridningssamband.
I Järfälla finns idag flera kända konflikter mellan groddjur och trafikerade vägar. Exempelvis hittas överkörda grodor på vårarna på Mälarvägen vid Görvälns griftegård (Sköld
2011). I Callunas groddjursinventering noterades för ett antal lokaler där det kan finnas
risk för trafikdödade grodjur. Norra dammen där bland annat större vattensalamander
setts i Viksjö golf ligger mindre än 200 m från Viksjöleden. Dammen vid Görvälns
griftegård med grodor, ligger mindre än 100 m från Mälarvägen. Det finns en dagvattendamm med paddlek precis vid Almarevägen. I spridningsambandet Polhem finns en
damm med större vattensalamander som ligger nära lokalgatan Kärrbodavägen. I Lädersättra hittades grodrom i ett dike nära järnvägen (Calluna 2011). Ett annat hot är att
lekvattnen inte har tillräcklig ekologisk funktion för att bära fram framgångsrika grodddjursreproduktioner. Under groddjursinventeringen som gjordes 2011 noterades att 26
lokaler bedömdes ha uttorkningsrisk.
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Analysresultat i kartor

Karta 10. Groddjursnätverket.
Copyright satelliltbild: CNES©Distribution SpotImage 2007

34

Vägledning vid förvaltning


Spridningsvägar mellan olika aktivitetsområden i groddjursnätverket ska bevaras
och förbättras genom öppnande av kulvertar och anläggande av småvatten.



Några lekvatten finns i parkmiljöer som exempelvis parkdammen i Görvälns
griftegård och det är viktigt att kanterna och gräsmarker runt dessa dammar inte
klipps sommar eller sensommar.



Groddjursdammar som anläggs i rätt lägen har kort ekologisk leveranstid. De kan
få funktion som lekvatten inom något år. Analys av groddjursnätverket visar var
det strategiskt sett är lämpligt att nyskapa eller återskapa groddjursdammar och
fuktstråk; nära befintliga lekvatten och längs spridnings-vägarna.



Groddammar och gölar ska anläggas utan kontakt med fiskvatten.



Stenar läggs i solbelysta delar av vattnet för att skapa lugna, grunda, varma och
skyddade mindre områden.



Övervintringsmöjligheter ska anläggas i närheten av dammarna. Låt skogsmiljöer
i närheten av lekvatten ha naturskogskaraktär med död ved och rishögar på marken. Undvik ytterligare i anspråktagande av biotoper. Exempel på spridningsväg
där sådana åtgärder är motiverade är Polhem, där det finns en damm med större
vattensalamander.



Dammar och gölar anläggs med grönska som skuggar, för att minska algblomning, samt med solbelysta ytor lämpliga för groddjur.



Vilka möjligheter som finns för att säkerställa att de små lekvattnen har en säker
tillgång på vatten och inte torkar ut på sommaren mer än enstaka år, utreds.



Vilka behov som finns av groddjurstunnlar på Mälarvägen vid Görvälns griftegård, utreds.



En mindre faunapassage under Enköpingsvägen är önskvärd. Trumman under
Kallhällsleden, i närheten av Passadvägen, kan omarbetas så att det kan fungera
som faunapassage för groddjur och mindre djur.
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Fjärils- och vildbisamband
Regionala kopplingar och samband inom kommunen
I den sydvästra delen av kommunen utmed Mälaren finns en tydlig koppling mellan Järfälla och Stockholm. Det är Hummelmora hage och Sandviks gård i Görvälns
naturreservat och de blomrika miljöerna vid Riddersvik, Stockholm. Kopplingen länkar i
sin tur vidare in i Stockholm längs Mälaren och villaträdgårdar.
Betesmarkerna i Västra Järvafältets naturreservat har god koppling till liknande miljöer i
Östra Järvafältets naturreservat i Sollentuna, vilket möjliggör goda samband inom Järvakilen.
E18 utgör en barriär som skiljer västra Järfälla och de centrala delarna från den östra delen.
En fältinventering gjord på ett 30-tal spridda platser i kommunen, visade att biotoper med
störst artantal av fjärilar utgörs av naturliga gräsmarker i naturreservaten samt parker och
grönområden med stor mängd och många olika sorters blommor samt örtrika bryn med
blommande buskar.
I kommunen finns 7 stycken stora områden med goda livsmiljöer för fjärilar och vildbin.
Dessa kärnområden har höga naturvärden och de utgörs av olika naturtyper.
I de bebyggda delarna av kommunen finns en bra och finmaskig grönstruktur som bidrar
till spridningsmöjligheter mellan de större koncentrationerna av goda livsmiljöer.
Karta 11 visar kärnområdena markerade med röd avgränsning.
Ett av kärnområdena är Molnsätra gård där det finns betesmarker med solitärträd.
Ett annat är delar av Västra Järvafältets naturreservat där det finns betesmarker, bryn,
samt en kulturhistorisk park med intilliggande odlingslotter. Vidare ingår Ålsta hage som
tangerar naturreservatet där det finns betesmark och bryn. Båda dessa områden ligger i
Järvakilen
Det tredje är ett bevarat kulturlandskap med öppna gräsmarker vid Järfälla kyrka där
Kyrkparken.
Det fjärde är långgräsytor på Viksjö golfbana, naturlig gräsmarker i Ormbacka och i anslutning till Skälby gård samt kolonilotter vid Ekonomivägen.
Utmed Mälaren i Görväln naturreservat finns två kärnområden. Det ena är det femte som
är betesmarkerna vid Hummelmora hage och Sandviks gård och det andra är sjätte som är
betesmarker, bryn och kolonilotter kring Görvälns gård.
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Det sjunde är de öppna och trädklädda naturmarker längs Mälarnära promenaden, från
Smedvägen och till Almarevägen. De tre senast beskrivna områdena ligger Görvälnkilen.
Några platser med naturliga gräsmarker är särskilt viktiga eftersom de finns långt in i
tätorten. Det är gräsmarker i anslutning till Kvarnberget, Janssons hage och Tallbohov.
Natur- och odlingslandskapet längs Bällstaån har idag ganska låga värden för fjärilar och
bin men har stor potential att bli ett östvästligt spridningssamband med goda livsmiljöer.
Mellan E18 och Mälarbanan i närheten av Barkarby pendeltågsstation finns blomrika
ruderatmarker med fjärilar.
Esplanaden, Karlshällavägen, med sina planteringar av lökväxter, perenner och ädellövsplanteringar kan utvecklas till ett blomrikt ädellövssamband från Järfälla kyrkogård och
Kyrkparken till Ålsta park och Ålsta hage och vidare till Västar Järvafältets naturreservat.
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Analysresultat i kartor

Karta 11. Fjärils- och vildbinätverket. I kartan har särskilt viktiga områden/fjärilslandskap i
kommunen avgränsats med röd gräns.
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Vägledning vid förvaltning



I kulturlandskapet gynnas nektar samt pollenrika örter och buskar av tidig vårblomning som tussilago och sälg till sensommarblomning som kärleksört och
olika vädd. Läs mer om nektarväxter https://alltombiodling.se/bivaxter/



I parker planteras nektar och pollenrika lökväxter, örter, perenner och buskar från
tidig vårblom som krokus, aubretia och körsbär till sensommarblom som rudbeckia, kärleksört och äkta johannesört. Läs mer om nektarväxter
https://alltombiodling.se/bivaxter/



Nässlor och tistlar bevaras som hemvist för larver, där växternas taggar skyddar
larverna från stekelangrepp.



Boplatser som gamla förråd, vedupplag, stengärdsgårdar, stenrösen, grustag med
markblottor, oklippt äng bevaras och anläggs. Helst i solbelysta lägen.



Viltåkrar och delar av sädesfält sås med nektarrika örtblandningar.



Inventerade livsmiljöer för fjärilar förstärks genom att beakta bland annat artens
krav, värdväxter och boplats med mera.



Ängsytor klipps med skärande redskap en gång per år. Klippning sker tidigast i
mitten av augusti och fram till mitten av september. Klipp ska ligga kvar minst
fem dagar och tas bort senast åtta dagar efter klippning.



Ängsytor som ska utarmas klipps med skärande redskap två gånger per år, i slutet
av juni respektive slutet av augusti. Klipp tas bort direkt i samband med klippning.



För slyfria ytor med högt gräs utförs slyröjning två gånger per år, i slutet av juni
respektive slutet av augusti. Sly och ris bortforslas.



Brynmiljöer utvecklas genom att gynna eller plantera buskar med bär, frukter eller nötter som till exempel oxbär, buskrosor, bukettapel och hassel. Lövträd med
bär eller frukter som till exempel oxel, rönn, vildapel och ek ska gynnas. Brynen
ska vara av halvöppen karaktär med en trädtäckning på cirka 30 % - 50 %. Sly av
björk, lönn, poppel och asp ska tas bort en gång per år och vara klart andra veckan i september.



Ängsytor utvecklas och anläggs.



I första hand ska förstärkningsåtgärder genomföras i det ekologiska landskapssamband som följer Bällstaån.
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Viltstråk
Regionala kopplingar och kommunala inre samband
Större vilt som rådjur, älg och vildsvin rör sig i huvudsak i Görvälnkilen och Järvakilen
samt i kommunenens park- och naturstråk.. Rådjur är minst skygga och letar sig in i
själva bebyggelsen, speciellt på hösten då villaträdgårdarna har fallfrukt.

Vägledning vid förvaltning


Kommunens viltvårdare…
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