Täby kommun, och fastighetsägaren Niam har beställt ett underlag rörande naturvärden
i vattenmiljö inför en kommande exploatering av området kring Näsby slott i Täby
kommun. I uppdraget ingår även att lämna rekommendationer på både placering och
utformning av brygga för att minimera dess påverkan på vattenmiljön.
Trots den stora båthamnen i den innersta delen av Näsbyviken bedöms området ha höga
till påtagliga naturvärden. De högsta naturvärden återfinns längst in i viken och längs
strandlinjen. Bedömning bygger bland annat på att Näsbyviken bedöms fungerar som en
viktig lek- och uppväxtmiljö för fiskar, samt häckning- och födosökslokal för fåglar.
Grunda havsvikar med vass och undervattensvegetation har på många håll försvunnit
eller försämrats längs den svenska ostkusten, det kan vara alltifrån övergödning,
överfiske eller olika typer av exploateringar. Bristen på lämpliga habitat gör även att
mindre och påverkade områden är viktiga och kan hysa viktiga livsmiljöer för många
djur och växter.
Den planerade bryggan bör placeras i vikens sydligaste del där det idag finns en
betongkaj med en liten flytbrygga. Området är idag ianspråktaget och bedöms ha lägre
naturvärden än längre in i viken. En fastsittande brygga rekommenderas så långt som
möjligt eftersom det minskar störning vid strandlinjen då dessa är viktiga områden för
fisk.

Uppdraget syftar till att bedöma de ekologiska värden som finns i vattenmiljön vid
Näsbyviken. Detta för att bedöma konsekvenser på vattenmiljön av den planerade
exploateringen.
I Näsbyviken planerar man även att bygga en till båtbrygga. I uppdraget ingår även att
lämna rekommendationer på både placering och utformning av bryggan för att minimera
eventuell påverkan på vattenmiljön.

Befintlig information om områdets vattenmiljö hämtas in från officiella hemsidor,
databaser och rapporter:
 VISS (Vatten-Informations System Sverige (www.viss.lst.se)
 Artportalen (Artdatabanken, www.artportalen.se).
 Sökning har även genomförts på data för området i Länsstyrelsernas GIS tjänster
(www.gis.lst.se).
 En tidigare naturvärdesinventering har gjorts på landmiljö kring Näsby slott som även
den utfördes av Ekologigruppen 2015.
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Näsbyviken besöktes i fält den 1 juni 2016, då karterades bottnarna och ständerna med
avseende på vegetation och andra viktiga strukturer för fisk och fågel. Inventeringen
gjordes längs fem transekter som var jämt fördelade över hela viken, se figur 1. Från en
båt togs vattenväxter upp vid varannan djupdecimeter med hjälp av en lång kratta.
Artsammansättning och mängd vattenvegetation, djupförhållanden, bottensubstrat och
synbara tecken på mänsklig påverkan dokumenterades längs transekterna.
För att kontrollera att inte arter eller miljöförhållanden missats vid krattundersökningen
genomfördes eftersök av arter via snorkling i det undersökta området.
Förutsättningar för fisk analyserades utifrån bottenförhållanden, undervattensvegetation
och påverkansfaktorer såsom eventuella erosionsskador.
För en mer utförlig beskrivning av metodik se bilaga 1.

Det finns en risk att små vattenväxter förbises vid denna typ av inventering eftersom de
inte fastnar på krattan. Det ska även tryckas på att tidpunkten för en vegetationskartering
inte är optimal då början på juni är för tidigt på säsongen. Växterna har inte riktig hunnit
komma igång i varken storlek eller biomassa. Att växterna är små så här tidigt på
säsongen innebär också att artbestämningen blir svårare.

Miljökvalitetsnormerna för vatten är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet en
vattenförekomst ska uppnå inom en tidsatt period. Huvudregeln är att alla
ytvattenförekomster ska uppnå normen god ekologisk och kemisk status till år 2015 (i
vissa fall har tidsfrist satts till 2021) och att statusen inte får försämras. Den ekologiska
och kemiska statusen mäts kontinuerligt för att följa utvecklingen hos en
vattenförekomst och kunna analysera vilka åtgärder som måste sättas in för att vattnet
ska uppnå beslutad miljökvalitetsnorm. .
Ett av syftena med miljökvalitetsnormer är att komma till rätta med situationer där
många olika källor bidrar till en oacceptabel situation och där kraven måste fördelas
mellan flera aktörer. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna
följs, men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare.

Ekologisk status klassificeras utifrån en rad s.k. kvalitetsfaktorer enligt föreskrifter från
Naturvårdsverket (NFS 2008:1). För inlandsvatten och kustvatten finns såväl biologiska,
fysikalisk kemiska som hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Vid klassificering av
ekologisk status görs en bedömning av varje enskild kvalitetsfaktor. Huvudprincipen är
att den kvalitetsfaktor som uppvisar lägst status får avgöra vattenförekomstens
ekologiska status. Klassificeringen av ekologisk status ska vara representativ för hela
vattenförekomsten, vilket innebär att lokala avvikelser får förekomma.

Kemisk ytvattenstatus klassificeras för ämnen där det finns EG-gemensamma
miljökvalitetsnormer (2008/105/EG; NFS 2008:1). För att vattenförekomsten ska
uppnå god kemisk ytvattenstatus får inga av dessa s.k. prioriterade ämnen överskrida de
gemensamma gränsvärdena. Gränsvärdena avser dock vattnets halt efter eventuell
utspädning, vilket betyder att lokala överskridanden kan accepteras.
Enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska
kvalitetskraven för ytvatten fastställas så att tillståndet inte försämras, det s.k. ”icke-

försämringskravet”. En tillfällig försämring av ytvattnets kvalitet kan normalt accepteras
om denna inte försämrar vattnets status i sådan grad att normen inte kan följas. Det får
däremot inte ske någon försämring i vattenförekomsterna som medför att
miljökvalitetsnormen god status inte kan nås vid angiven tidpunkt.

Näsbyviken är en grund havsvik belägen öster om Täby tätort. Näsbyviken ingår som en
del i Stora Värtans vattenförekomst (SE592400-180800). Vattenmyndigheten har
bedömt Stora Värtans vattenförekomsts (SE592400-180800) ekologiska status till måttlig
och att den kemiska statusen (inklusive kvicksilver) till ”uppnår ej god status”. Orsaken
till att god ekologisk status inte uppnås är framför allt problem med övergödning.
Vattenmyndigheten har bedömt att det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt
omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status
2015. Därför har miljökvalitetsnormen om god ekologisk status skjutits fram till 2021.
Viken är en typisk grund vik i Östersjö med mjukbotten. Medeldjupet är på ca 2-3 meter
och botten består till stor del av finsediment och som till stor del at bevuxen med
bottenvegetation. Den innersta delen av Näsbyviken består till största delen av vass och
smalkaveldun. Den östra sidan av viken kantas till stor del av ett smalt bälte med vass
och smalkaveldun. Längst in i vikens nordvästra del ligger Näsby båtklubb och längs
vikens östa sida ligger ett antal bryggor.
Det undersökta området utgörs av det område som omfattas av detaljplanen, se figur 3.

I den nordvästra sidan ligger det en båtklubb (figur 4). Verksamheten bedöms bidra till
störningar på den marina miljön genom båttrafik, buller och läckage av kemikalier.
Eftersom yngel är känsliga för såväl bortspolning med vattenströmmar som låg
temperatur bedöms svallet innebära att områdets värde som rekryteringsmiljö för gädda,
abborre, mört med flera karpfiskarter är lägre än vad fallet vore i ett naturligt tillstånd.
Denna bedömning stöds av en studie utförd av Sandström et al (2005) vilken visar på
signifikant hämmad rekrytering av gädda i anslutning till farleder och båthamnar.

Generellt medför båtar och båttrafik förutom ökad erosion på stränderna, ökat buller,
ökad störning på fågel och fisk, ökad tillförsel av miljöfarliga ämnen som båtbottenfärger, plast och petroleumprodukter. Antalet båtplatser torde därmed vara en indikation
på miljöbelastningen avseende dessa parametrar såvitt inte andra belastningskällor
överskuggar dessa, exempelvis utsläpp från industrier eller storskalig fartygstrafik

Skyddade havsvikar är generellt viktiga reproduktion- och uppväxtmiljöer för många av
östersjöns fiskar. Dessa grunda, skyddade, vegetationsrika havsvikar värms upp tidigt
under våren och erbjuder lämpliga habitat för bland annat karpfisk (Cyprinidae) och
abborren (Perca fluviatilis) att leka i samt viktiga habitat som uppväxtmiljö för gädda (Esox
lucius) och gös (Sander lucioperca). Den täta vegetationen erbjuder både skydd och föda för
växande yngel. På grund av utdikningar av kustnära våtmarker och vattendrag samt
exploatering utmed kusterna har många av dessa viktiga habitat försvunnit.
Länsstyrelsen har även pekat ut Näsbyviken som lämpligt lekområde för abborre samt
lämpligt uppväxtområde för gädda i BALANCE-modellen. I BALANCE (BALtic seA
management - Nature Conservation and sustainable development of the Ecosystem
through spatial planning) har organisationer, myndigheter, forskare med flera samverkat
i syfte att ta fram verktyg för att beskriva utbredningen av rekryteringsmiljöer för
abborre, gädda och gös i Östersjön.
Vid fältbesöket i Näsbyviken noterades pågående braxenlek i den innersta och västra
sidan av viken i vass och kaveldunsbältet. Detta indikerar inte bara på att just braxen
lekar i området utan även att det finns förutsättningar för viktiga lekmiljöer för många
andra karpfiskar och abborre med samma preferens av habitat. Även fiskyngel noterades
i viken, vilket även bekräftar att föryngringen har lyckats.

Vid fältbesökte noterade även flera häckande fåglar i viken. Bland annat sågs det 6 par
skäggdoppingar som många utav dom sågs ligga på bon inne i vassen. Även ett par
sothöns observerades vid bo i vassen. Utöver detta observerades gräsänder, knölsvanar,
fisktärnor, vitkindade gäss födosökande i viken. Andra fågelarter visas i tabell 2 och 3.
Med tanke på att inventeringen utfördes relativt tidigt under säsongen när vattenväxterna
inte har hunnit växa till sig helt, var det bitvis mycket vattenväxter. Mest vattenväxter
återfanns längs in i viken och längs stränderna utanför vass/kavaldunsbältet. I de
centrala delarna av viken var bottna i huvudsak kala med endast ett fåtal vattenväxter.
Vegetationskarteringen utfördes tidigt på växtsäsongen och man kan räkna med att
vattenvegetationen både kommer att öka i artantal och i utbredning senare under
sommaren.
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Förekomst

Hornsärv

Ceratophyllum demersum

Vanlig

Vitsjälksmossa

Ranunculus baudòtii

Vanlig

Borstnate

Potamogèton pectinàtus

Vanlig

Trubbnate

Potamogeton obtusifolius

Vanlig

Tarmtång

Ulva instestinalis

Enstaka

Skörsträfse

Chara globelarus

Enstaka

Havsnajas

Najas marina

Enstaka

Smal vattenpest

Elodea nuttallii

Vanlig

Krusnate

Potamogeton crispus

Enstaka

Axslinga

Myriophyllum spicatum

Enstaka

Ålnate

Potamogeton perfoliatus

Enstaka

I området finns inte några fynd av hotade marina eller limniska arter (Artdatabanken
2016-05-18). Man kan emellertid utgå från att lake, tånglake (båda nära hotade enligt
rödlistan) och ål (akut hotad) åtminstone tidvis uppehåller sig i viken.

I området förekommer inga arter som är upptagna i Artskyddsförordningen förtecknade
som n eller N. Däremot förekommer tre fågelarter som är förtecknas med B (tabell 2).
Det är arter som ur ett europeiskt perspektiv särskilt skyddsvärda arter.
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I Näsbyviken har fyra stycken rödlistade fåglar rapporterats.
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Bedömningen grundar sig på områdets förmåga att fungera som viktiga lek- och
livsmiljöer för många fiskarter i Östersjön. Grunda, vågskyddade vikar är en hotad miljö
i svenska havsområden särskilt värdefulla som lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Balance
kartlager visar att Näsbyviken är ett viktigt område för abborrens lek samt lämplig
habitat som uppväxtmiljö för gädda och gös. Under fältbesöket noterades även
braxenlek vilket även indikerar på att andra karpfiskar som abborre, mört, sarv, braxen,
björkna, ruda, sutare med liknande preferenser kan leka i området.
Områdets bedöms ha relativt mycket vattenvegetationen vilket bidrar till ökad rumslig
yta och diversitet för uppväxande fisk, men även till ökad mängd smådjur som nyttjas
som födokälla för fisk
Områden är även en viktig fågellokal. Under fältbesöket observerades även häckande
skäggdoppingar och sothöns samt födosökande fisktärnor, vitkindade gäss och knipor i
Näsbyviken. I artportalen har bland annat Havsörn, silltrut, sävsparv samt busksångare
rapporterats och är rödlistade enligt artdatabanken (tabell 3).

Bedömningen grundar sig på att området ligger i en grund och vågskyddad vik som
utgör en bra lek- och uppväxtmiljö för fisk. Jämfört med delområde 1 är denna del av
viken mer påverkad av småbåtshamnen på viken västra sida samt att vattenvegetationen
är mindre utbredd här. Området utgör viktiga uppväxtmiljöer för fisk samt en viktig
födosökslokal för fågel.

En anläggning, såsom en brygga behöver dock inte per automatik påverka växt- och
djurlivet negativt utan kan i vissa fall bidra med strukturer och funktioner som annars
inte återfinns i den naturliga miljön. Exempelvis utnyttjar ofta fisk bryggornas
beskuggning och på bryggornas hårda ytor fäster musslor, tångbark och havstulpaner.
Detta gör att det negativa inflytandet av den främmande strukturen kan, åtminstone
delvis, kompenseras och att naturvärdet inte behöver påverkas märkbart av
anläggningen. Av större vikt är hur anläggningen nyttjas och vart den placeras för att
bland annat inte störa häckande fåglar och viktiga lek- och uppväxtmiljöer.
En båtbrygga planeras att byggas i vikens sydligaste del där det idag finns en betongkaj
med en liten flytbrygga, se figur 7 och 8. Bryggan ska rymma ca 6 st. platser för gästbåtar
samt badstege. I och med att båtarna angör med fören mot bryggan, kan storleken på
bryggan hållas ner vilket är positivt. Området är idag ianspråktaget och får betraktas som
den lämpligaste placering av en brygga inom området. De värdefulla lek- och
uppväxtmiljöerna bedöms börja strax norr om den befintliga bryggan, därför bör
bryggan ligga från och med den befintliga bryggan och söderut.
En fastsittande brygga rekommenderas så långt som möjligt eftersom det minskar
störning vid strandlinjen då dessa är viktiga områden för fisk. Pålning bör därför ske
längre ut i vattnet och inte i själva strandkanten. En flytbrygga riskerar även att skapa en
pumpeffekt i vattnet som i sin tur river upp finsedimenten på bottnarna och skapar
grumling, vilket är negativt för det biologiska livet.
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Grön infrastruktur och ekologiska samband

