Naturvärdesinventering
Almarevägen, Järfälla kommun med anledning av
detaljplan
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Uppdraget
Järfälla kommun håller på att detaljplanelägga ett område vid Almarevägen, i
norra delen av kommunen, mellan Stäket och Kallhälls station. Calluna AB har
fått i uppdrag att göra en naturvärdesinventering som ska utgöra ett underlag i
tidigt skede i planeringsprocessen. Uppdraget har utförts av Anna Koffman.
Rapporten har kvalitetsgranskats av Lisa Sigg.
Uppdraget består i att:

•Fältbesöka och eventuellt revidera klassificering (naturvärde och
biotopklassning) och utbredning av två biotoper (nr 462 & 464) i
kommunens biotopkartering.
• Mäta in dungar vid diket centralt på parkytan och bedöma behov av
naturhänsyn.
• Inmätning av den grova eken och den grova döda eken på parkgräsytan
och bedömning av behov av naturhänsyn.
•Sökning av rödlistade arter i ArtPortalen.
•Förslag på prioritering av biotoper och ekologiska landskapssamband
(groddjurssamband, ädellöv- eller barrskogssamband i underlag nya ÖP) vid
hänsyn till naturmiljön och utformning av grönska inom detaljplan.
•Bedömning av om detaljplanen påverkar möjlig biotop för rödlistade arter/
skyddsvärda arter.
Geografisk omfattning för inventeringen är kommunens biotopkarterade områden
inom den rosa begränsningslinjen på karta 1 (biotop nr 460, 462). Nämnda ekar
och dungar förekommer dock på gräsytan mellan de gulmarkerade områdena och
ingår också i inventeringen liksom värdefulla träd och trädbestånd som fanns
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strax utanför kommunes biotopområden. Revideringen av kommenens
biotopområden medförde något förändrade gränser för biotoperna.

Naturvärdesinventering
Naturvärdesbedömning genomfördes enligt de bedömningsgrunder och med de
naturvärdesklasser som använts i kommunens biotopkartering från 2008-2009.
Inom inventeringsomrdådet kunde inga fynd av rödlistade arter hittas i samband
med sökning i ArtPortalen.
Naturvärdesklasser enligt kommunens biotopkartering.
Naturvärdet har angivits i tre nivåer
Potential: Saknar den viktigaste värdebärande parametern gamla träd. Kan med
tiden och med rätt skötsel uppnå högre värden. I små områden hade högre
naturvärden kunnat nås om de inte hade varit så kraftigt fragmenterade.
Högt värde: Har äldre träd och ofta flera värdebärande strukturer. Med små
välriktade skötselinsatser kan värdet och potentialen att hysa hotade arter ökas.
Mycket högt värde: Här finns många välutvecklade värdebärande strukturer och
en artrikedom eller potential till artrikedom kopplad till dessa.
För mer utförlig beskrivning se dokumentet Naturvärdesinventering i Järfälla
kommun 2008-2009, Lagerlöf 2009.
Fullföljande och komplettering av inventering från 2003, utförd av Martin
Lagerlöf, Skogssällskapet
Vid inventeringen användes en handburen dator med inbyggd GPS och
programmet ArcPad (mobilt GIS). GPS:en har en felmarginal på upp till 5 meter
och mottagningen varierade något under dagen. Inmätning i kombination med
ortofoto brukar ge god noggrannhet. Punkt- och ytobjekt av intresse för
detaljplaneringen mättes in och redovisas i separata kartbilagor.
Inventeringen genomfördes 8 januari 2013, dvs. när det inte var
vegetationssäsong vilket inte är optimalt för naturvärdesinventeringar.

Beskrivning av inventeringsområdet
Se kartbilaga 3-4. Se bilaga 1 och 2 för områdesbeskrivningar och trädpunkter. Se
bilaga 5 för fotopunkter och bilaga 6 för fotografier.
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Det inventerade området ligger huvudsakligen på planmark i en dalgång som
sträcker sig söderut ned till Görveln. Delar utgörs av fuktstråk och några diffusa
diken finns. Längs den östra kanten finns några kullar. Området omges dels av
vägar och dels av villaområden. Den plana marken har tidigare varit öppen
kulturmark med någon form av hävd. Sex grova ekar (för läge se bilaga 4) och
en äldre en samt hassel, slån och nypon vittnar om en tidigare hagmarkskaraktär.
Ekarna är spannet 80 - 1 m i diameter. Flera av dem har hålbildning och ek är ett
tydligt mulmträd. Dessa inmätta ekar hyser naturvärden och det är särksilt
motiverat med naturhänsyn i den fortsatta planeringen.
Idag har en del av den öppna marken växt igen med triviallövskog samt i norr
även tallar som bedöms vara mellan 20 och 70 år gamla. Den uppväxande skogen
är så pass ung att naturskogskvaliteter som död ved, gamla, träd och
flerskiktning inte hunnit utvecklas. Ett undantag är ett stråk i det södra området
(område 1) med asp, sälg och enstaka ek (ej grova träd) där inslaget av döende
sälg och asp är stor. Här återfanns mycket insektsgnag och födosöksspår av
hackspettar samt ett bohål, troligen av större hackspett. Sälgticka och kuddticka
återfanns på flera sälgar, aspticka på en asp (vanliga arter), och en obestämd
skinnsvamp på hassel. Detta stråk utgör ett delområde med betydelse för
biologisk mångfald, inom område 1 (markerat med rött raster i bilaga 3).
Nordöst om den öppna gräsmarken på en höjd ligger ett ekbestånd, område 4.
Gamla eller grova ekar saknas i det ekbeståndet, men beståndet är värdefullt
eftersom efterträdare till de grova ekarna behövs.
Förutom avgränsning av områden har 20 punktobjekt med träd mätts in. I bilaga
2 beskrivs dessa och behov av naturhänsyn anges.
Område 5 ligger utanför inventeringsområdet, men har tagits med ändå med
kortfattad beskrivning. Det är ett tallbestånd. I kommunens biotopkartering
(område 461) anges det som ädellövskog (högt värde).

Koppling till den övergripande ekologiska infrastukturen
Kommunen har i samband med framtagande av ny översiktsplan analyserat den
ekologiska infrastukturen och tagit fram s.k. ekologiska nätverk. Tre typer av
ekosystem ansågs prioriterade och relevanta för Järfälla - ädellövträdsmiljöer,
gamla sammanhängande barrskogar och groddjurslandskap.
Inventeringsområdet berör ädellövträdsnätverket och groddjursnätverket, enligt
resultat från analysen (Koffman, 2012).

Ädellövnätverket
Karta 2, visar ädellövträdsnätverket. I inventeringsområdet finns enligt analysen
livsmiljö i ädellövträdsnätverket (grönt område på kartan) och den har ett svagt
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spridningssamband åt sydöst med det stora ek-området Molnsättra gård, söderut
mot Görvälns naturreservat och Lädersättra samt västerut mot
ädellövträdsområden i Ekerö.
I inventeringsuppdraget var det särskilt viktigt att bedöma om det gamla
ädellövskogsbeståndet i biotopkarteringen verkligen var ädellövskog, eftersom
Almarevägen utpekats som livsmiljö i ädellövträdsnätverket endast på grund av
klassningen gammal ädellövskog i kommunens biotopkartering. (Kriterier:
Ädellövskog som har klassats till högt eller mycket högt
naturvärde.Beståndsålder >150 år. ) Länsstyrelsens trädinventering hade inga
inmätningar av grova ädellövträd i denna del av Järfälla. Callunas inventering
skiljer sig från kommunens biotopkartering. Område 462 anges som ädellövskog,
150 år (högt värde) men är en blandskog. Område 460 anges som ädellövskog,
100 år (högt värde) men är triviallövskog. Calluna bedömer dock ändå att det är
riktigt att Almarevägen ingår som livsmiljö i ädellövträdsnätverket. Skälet är att
det finns sex grova solitära ekar samt ett ädellövskogsbestånd med s.k.
efterträdare till dagens gamla ekjättar. Det är dock önskvärt att kommunens
biotopkartering uppdateras och att Länsstyrelsens trädinventering uppdateras,
så att kommunen får ett rättvisande underlag för grova träd.
Karta 2. Kartan visar
planområdets läge i
ädellövträdsnätverket (källa
Koffman 2012). Ungefärlig
gräns för planområdet är
markerad med svart
punktstreckad linje. Det inmätta
ekarna från fältbesöket 8
januari 2013 är inlagda i
kartbilden, röda punkter. Av
bilden framgår att planområdet
ingår i ädellövträdsnätverket
även om det gamla
ädellövsbeståndet faller bort
p.g.a. av fel
vegetationsklassning (gröna
området).
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Groddjursnätverket
Karta 3, visar groddjursnätverket. I inventeringsområdet finns enligt analysen
hemområde för groddjur (blått område på kartan) och det har en svag
spridningsväg söderut till hemområden i Kalhällsparken och vidare till Polhem
och västra Järvafältet. Det berörda hemområdet utgörs av dagvattendam som
ligger strax norr om inventeringsområdet. Dammen är ingen optimal
groddjurslokal men vid inventering år 2011 påträffades paddrom (Koffman
2011). Biotoper runt lekvattnet har klassats till att kunna fungera som
födosöksmiljöer på sommaren och övervintringsplatser på vintern, och därmed
visar analysen på ett hemområde för groddjur. Inventeringen på Almarevägen
visar på att naturmarken i området kan fungera som s.k. sommarhabitat.
Trädgårdarna på tomterna runt omkring kan mycket väl vara
övervintingsplatser. Troligen finns flera lekvatten för groddjur i närområdet som
inte fältbesöktes i kommunens groddjursinvetnering 2011. Det rör sig om
trädgårdsdammar som kan finnas i omgivande villabebyggelse, där ex. mindre
vattensalamander kan förväntas.
Karta 3. Kartan visar
planområdets läge i
groddjursnätverket (källa Koffman
2012). Planområdet ligger vid
södra delen av det blå området,
namngivet Almarevägen.
Ungefärlig gräns för planområdet
är markerad med svart
punktstreckad linje i karta 2.

Kartudrag	
  2013-‐01-‐23
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Sammanfattning naturvärden och rekommendationer
Inventeringsområdets naturvärden är knutna till:
Grova solbelysta ekar och efterträdare till dessa. För allmän beskrivning av
ekarnas naturvärden i Järfälla, se (Koffman, 2012). I område 4 bör riktad skötsel
göras för att skapa några vidkroniga solbelysta ekar. Om det inte finns
motsvarande områden med s.k. efterträdare inom 250 m från de grova ekarna i
området, så är område 4 av stor betydelse för ett fungerande
ädellövträdsnätverk.
Sälg, särskilt trädformig sälg och gamla sälgar med död ved. Sälgen blommar
redan medan snön ligger kvar, innan andra växter hunnit komma igång. Därför
är särskilt sälgens gula, pollenrika hanblommor viktiga som överlevnadskost och
energikälla. Bland annat humlor, sandbin, sälgflyn och tidiga sångare har
sälgblommorna som födoresurs. Övervintrande fjärilar som nässelfjäril och
påfågelöga hämtar energi hos sälgnektar innan de kan lägga sina ägg på de
tidiga nässelbladen. Liten aspvedbock, myskbock, vanlig träfjäril, videbock och
poppelglasvinge lever i den levande veden och noshornsoxe, fyrbandad
blombock, stekelbock samt plattnosbagge är några arter som nyttjar den döda
veden.
Döende aspar. Området saknar grova aspar och de flesta är unga träd. Men en
del träd har börjat få en funktion för många arter som behöver död ved. Många
aspar utgör viktiga hålträd och har därmed stor betydelse för fågelhäckning.
Aspen är värd för ett stort antal lavar, mossor och smådjur och dessutom är
floran och faunan under aspträd rikare än hos något annat trädslag i
barrskogslandskapet (SLU, 1992). Aspen har en särpräglad insektsfauna där
många arter idag är hotade. På de levande stammarnas bark kan en artrik flora
växa. När trädet dör är det många sällsynta arter som utvecklas under barken
och i veden. Aspen är en av våra artrikaste träd för olika insekter. 270 skalbaggar
lever på asp varav 240 lever i död bark och ved. Av fjärilarna har närmare 100
arter påträffats på detta trädslag (Bengt Ehnström, intervju Dalademokraten).
Fuktstråk. Norr om inventeringsområdet finns två dagvattendammar som
paddor kan nyttja som lekvatten (lokal nr 24 i kommunens groddjursinventering,
Koffman 2011). Flera fuktstråk går genom inventeringsområdet och dessa
mynnar i Görveln. Hela området kan ha funktion som livsmiljö för groddjur.
Övervintringsplaster skulle kunna finnas i villaområdena. Det finns möjlighet att
inom planområdet arbeta med lokal dagvattenhantering och skapa öppna
vattenmiljöer och fuktiga biotoper, samt småbiotoper som rishögar och
stenrösen. Man bör dock utreda om konfliktpunkter (trafikdödade djur) finns på
befintliga vägar eller om de kan uppkomma om trafikintensiteten ökar efter ny
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bebyggelse.
Område 1 (bilaga 3) har klassats till högt värde. Inom område 1 är det särskilt
delområdet med död ved, rödrastrerat, som hyser naturvärden. Område 4 har
klassats till potential. 17 punktobjekt med träd har mätts in som har naturvärden
och naturhänsyn rekommenderas eller anges vara av stor vikt.
Inventeringen visar att det finns goda skäl att utveckla både de ekologiska
landskapssambanden för groddjur och för ädellöv. Med en varsam
bebyggelseplanering i området finns goda möjligheter att utveckla ekosystemen.

Behov av ytterligare inventeringar och utredningar
Angående uppdatering av kommunens kunskapsunderlas, se sista stycket
avsnitt ädellövträdsnätverk.
Den utförda inventeringen är att betrakta som en förstudie och en
återinventering planeras under fältsäsong. Naturvärdesklasser kan då komma att
revideras då förutsättningarna för att hitta signal- eller rödlistade arter är bättre
än på vintern.
Flera spår av insektsgnag och kläckhål av insekter hittades i ek, sälg och asp. De
grova ekarna i området har potential att hysa sällsynta gammeleksinsekter. En
insektsinventering med uppsatta fällor rekommenderas. Insekts fällor ska sättas
upp i maj om en inventerings ska bli lyckad.
Ett besök under groddjurens lektid och tidpunkt för vandring till lekvatten
rekommenderas för att ta reda på om området används för övervintring av
groddjur.
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Bilagor
Bilagorna är separata dokument
Bilaga 1. Områdesbeskrivningar.
Bilaga 2. Inmätta träd och beskrivningar.
Bilaga 3. Karta naturvärdesinventeringen.
Bilaga 4. Karta fotopunkter.
Bilaga 5. Karta kommunens biotopkartering.
Bilaga 6. Fotografier.
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