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Sammanfattning
Inom Täby galoppfält förekommer områden med kommunala och lokala naturvärden.
Det är främst barrskogar med tall, fuktiga triviallövskogar och före detta betesmarker.
Galoppfältet ligger relativt isolerat från andra grönområden och omges av starkt
trafikerade vägar. Spridningssambanden för barrskogarter är ganska goda medan
spridningssambanden för artrika gräsmarker, ädellövskog och vatten är relativt dåliga.
Generellt blir det små till märkbara negativa konsekvenser av byggplanerna på de
naturvärden som finns i området. Konsekvenserna för spridningssamband blir små
negativa för barrskogsarter och obetydliga för övriga samband.
De viktigaste förslagen på kompensationsåtgärder är att bevara befintlig natur, ta fram
en skötselplan för befintliga naturvärden samt att nyskapa småmiljöer och göra en
naturlig utformning av parkerna.
Området bedöms ha vissa förutsättningar som groddjurslokal men bedöms inte utgöra
något kärnområde för groddjur och deras föryngring. Sett ur ett landskapsperspektiv
bedöms inte lokalen utgöra någon viktig spridningslänk för groddjur och de negativa
konsekvenserna blir framför allt på objektsnivå.
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Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra med såväl positiva som negativa
konsekvenser. Som underlag för konsekvensbedömningen har Callunas
naturvärdesinventering från 2011 och Callunas PM från 2013 använts. En
kompletterande naturvärdesbedömning i fält gjordes av Ekologigruppen den 4 april
2014.
Tabell 1. Ekologigruppens konsekvensskala för positiva och negativa konsekvenser.
Konsekvenser

Naturvärden

+ 4, Mycket stora

Betydande förbättrande påverkan på
riksobjekt eller regionalt värdefulla
objekt.

+ 3, Stora

Begränsad positiv påverkan på
riksobjekt eller regionala värden, eller
betydande positiv påverkan på
kommunala värden.

+ 2, Märkbara

Liten positiv påverkan på riksobjekt
eller regionala värden eller begränsad
påverkan på kommunala värden eller
omfattande påverkan på större lokala
värden.

+ 1, Små

Liten positiv påverkan på kommunala
värden eller mindre konsekvenser för
lokala värden.

+-0, Inga eller
obetydliga

Inga påvisbara effekter eller
konsekvenser som saknar betydelse
för de kända värdena

- 1, Små

Liten negativ påverkan på kommunala
värden, eller mindre konsekvenser för
lokala värden.

- 2, Märkbara

Liten negativ påverkan på riksobjekt
eller regionala värden eller begränsad
påverkan på kommunala värden eller
omfattande påverkan på större lokala
värden.

- 3, Stora

Begränsad negativ påverkan på
riksobjekt eller regionala värden eller
betydande påverkan på värden av
kommunalt intresse.

- 4, Mycket stora

Betydande negativ påverkan på
riksobjekt eller regionalt värdefulla
objekt.

Naturvärdesbedömningsmetodik
Området vid Täby galopp fältbesöktes den 4 april 2014 för att uppdatera Callunas
naturvärdesinventering efter de förändringar som har skett i området sedan 2011.
Callunas naturvärdesbedömningsskala har också klassats om enligt Ekologigruppen
naturvärdesbedömningsskala. Ekologigruppens naturvärdesskala utgör en grund för
konsekvensskalan. Några områden som har bedömts ha naturvärden och har lagts till, se
karta och kapitlet om naturvärden.
Ekologigruppen använder följande skala för att bedöma naturvärden:
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1A, Naturvärde av nationellt intresse
Naturmiljön i värdeklassen har så höga naturvärden att de kan anses ha nationellt
intresse. Klassen ska inte blandas ihop med utpekade Riksintressen för naturvård, enligt
Miljöbalken.
Klass 1B, Naturvärde av regionalt intresse
I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk mångfald att
de kan anses viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i länet. I denna
klass ingår bland annat skogliga nyckelbiotoper och områden som är utpekade som
värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.
Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse
I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett
kommunalt perspektiv. I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden
utpekade av skogsstyrelsen.
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse
I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att
bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas
stadsdel, socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.

Groddjur
Naturvärdesinventeringen kompletterades även med en groddjursinventering som
utfördes den 11 och 22 april. Vid inventeringstillfället den 22 april inventerades
vattensamlingar på groddjur under sen natt till tidig morgon medan det var mörkt.
Vattensamlingarna besöktes även under dagtid (11/4 och 22/4) för att se om lekande
individer fanns i området. Dessutom eftersöktes rom i vattensamlingarna. En
bedömning av områdets lämplighet som groddjurslokal gjordes också.
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Bedömningen baseras både på Callunas naturvärdesinventering från 2011 och från
Ekologigruppens fältbesök den 4 april 2014. Se karta. Här följer en sammanfattning av
de naturvärden som förekommer i området kompletterat med en beskrivning av de
områden som tillkommit efter Ekologigruppens fältbesök. För att se en utförlig
beskrivning av naturvärdena se rapporten Naturvärdesinventering i Täby Kommun,
Calluna 2011.

1. Skogsklädd före detta betesmark med tallar
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

2. Halvöppen före detta betesmark
Naturvärdesbedömning
Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse

3. Barrblandskog
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

4. Bryn
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

5. Halvöppenmark med tall och björk
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

6. Tallskog
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

6A. Tallskog
Beskrivning
Området består av en liten kulle med solbelysta tallar, några äldre björkar och yngre asp.
Tallarna som är cirka 50 cm i diameter kommer inom en nära framtid att utveckla
naturvärden.
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

6B. Tallskog
Beskrivning
På en bergknalle växer ett flertal större, solbelysta tallar och några äldre björkar. Tallarna
är cirka 60 cm i diameter och på en av tallarna finns gnagspår av den rödlistade arten
reliktbock. En liten mängd död ved förekommer i form av en högstubbe av björk och
någon död gran.
Naturvärdesbedömning
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Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse

7. Hällmark med tallar
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

7A. Tallskog med ung asp
Beskrivning
Området utgörs av tallskog med tallar som är ca 50 cm i diameter. Unga aspar växer upp
i området. Tallarna kommer inom en nära framtid att utveckla naturvärden.
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

8. Bryn
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

8A. Hällmark med tallar
Beskrivning
I området finns en större häll som är omgiven av tallskog med inslag av större tallar som
inom en snar framtid kommer att utveckla högre naturvärden.
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

9. Triviallövskog
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

10. Tallskog
Naturvärdesbedömning
Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse

11. Lövskog
Naturvärdesbedömning
Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse

12. Skogsklätt kärr
Naturvärdesbedömning
Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse

13. Lövrik barrblandskog
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse

14. Igenväxande före detta inägomark
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse
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15. Bryn med grov tall
Naturvärdesbedömning
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Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse.

16. Före detta betesmark
Beskrivning
Området är en före detta betesmark med ett rikt träd- och buskskikt. Där växer några
större tallar, ca 70 cm i diameter, björk, sälg och några stora enbuskar. Betesmarken har
inte hävdats på många år och har börjat växa igen med yngre asp och nyponrosor. Några
döda björkar förekommer.
Naturvärdesbedömning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse.
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Groddjur
Förekomst av groddjur i vattenmiljöer
Vid nattinventeringen genomsöktes två vattensamlingar på förekomst av groddjur. Den
ena vattensamlingen ligger i den norra delen av område 9, den andra ligger i anslutning
till den öppna marken som ligger väster om område 13 och 14. I området finns även en
nyanlagd damm sydväst om galoppbanan. Denna damm har bedömts vara ointressant
som lokal för groddjur än så länge, den kan dock med tiden bli en lämplig lokal.
Vattensamlingen i område 9 ligger i en liten halvöppen glänta men skuggas kraftigt mot
söder. Vattensamlingen omges till större delen av en öppen mark med högvuxet gräs
samt skogsmark som medför en kraftig beskuggning av vattnet. Vattensamlingen är
grund och torkar med största sannolikhet ut under sen vår till tidig sommar beroende på
hur blött det har varit tidigare på säsongen. I och med att vattensamlingen med stor
sannolikhet torkar ut relativt tidigt på säsongen, och förmodligen inte heller är
vattenfylld vissa år, bedöms den som mindre lämplig som reproduktionslokal för
groddjur. Dessutom är vattensamlingen ganska kraftigt beskuggad vilket gör att den
värms upp ganska sent.
I den norra gränsen mellan område 13 och 14 ligger en lite större våtmark som är glest
bevuxen med klibbal och gråviden, mindre partier med mer öppet kärr finns i anslutning
till den öppna gräsmarken i norr. Vid inventeringstillfället var större delen av våtmarken
vattenfylld. I området finns höga tuvor och många av träden har trädsocklar som vittnar
om att området regelbundet är mer eller mindre vattenfyllt. Kärret är kraftigt beskuggat
vilket gör att det är kallt betydligt längre än i mer öppna miljöer. Det är även osäkert hur
länge kärret är vattenfyllt, det bedöms dock vara vattenförande längre än
vattensamlingen i område 9. I och med att miljön är så pass kraftigt beskuggad bedöms
området som mindre lämpligt som reproduktionslokal för groddjur.
Ett av syftena med nattinventeringen var att se om större och mindre vattensalamander
finns i området. De besökta vattensamlingarna inventerades vid två tillfällen under
natten. Nattinventeringen gav inga fynd av groddjur. Under dagtid genomfördes en
inventering av förekomst på grodor och grodrom. Vid inventeringstillfället hittades inga
grodor varken i vattensamlingarna eller i omgivande landmiljöer. Grodrom hittades
däremot på ett par ställen i den större våtmarken vid område 13 och 14. Det gick inte att
bestämma arttillhörighet av romen då den endast observerades med hjälp av kikare.
Förekomsten tyder dock på att det finns grodor i området. I vattensamlingen vid område
9 observerades varken grodor eller grodrom.

Förutsättningar för groddjur inom
undersökningsområdet
I samband med inventeringen av grodor och grodrom genomfördes även en översiktlig
bedömning av områdets lämplighet som livsmiljö för groddjur. De större
sammanhängande grönområdena i undersökningsområdets sydöstra del bedöms ha
relativt goda förutsättningar för att hysa groddjur då det finns inslag av våtmark,
fuktstråk som är både öppna och mer slutna samt lämpliga övervintringslokaler.
Området är säkerligen inte någon riktigt viktig groddjurslokal men det bedöms som sagt
finnas förutsättningar för att hålla en groddjurspopulation i området, i vilken omfattning
är dock oklart. Det som bedöms vara den mest begränsade faktorn är tillgången till bra
reproduktionsområden. De vattensamlingar som finns i området ligger båda skuggigt
vilket leder till att de värms upp relativt sent på säsongen. Dessutom bedöms de kunna
torka ut relativt tidigt på säsongen, särskilt den mindre vattensamlingen i område 9. I den
större vattensamlingen där grodrom hittades kan vattnet säkerligen vara kvar tillräckligt
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Områdets värde för groddjur ur ett
landskapsperspektiv
I och med att området inte bedöms vara någon viktig groddjurslokal då den saknar goda
förutsättningar för bland annat reproduktion har den säkerligen en ytterst begränsad
funktion som spridningslänk mellan olika groddjurslokaler.
Det aktuella området är omgärdat av hårt trafikerade vägar och hårt exploaterade
områden där förutsättningar för groddjur helt saknas vilket gör att spridningssamband
till andra groddjurslokaler torde vara i det närmaste obefintlig. Förmodligen är de
groddjur som finns i området helt och hållet knutna till denna lokal och ett flöde till och
från lokalen är mycket begränsad.
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Spridningsanalys
Ett ekologiskt nätverk kan sägas bestå av värdekärnor, buffertzoner och korridorer som
binder ihop kärnområdena. Korridorerna kan användas för till exempel spridning och
födosök. Ett exempel är linjära korridorer som kan utgöras av alléer, skogspartier och
vegetation vid vattendrag. Stepping stones är mindre områden, som inte hänger ihop,
mellan värdekärnorna och som kan användas för skydd, födosök och vila.

Regionala spridningssamband
Grönstrukturen i Stockholms består av sammanhängande grönområden och grönstråk i
form av gröna kilar som sträcker sig från centrala Stockholm och ut mot landsbygden.
Området vid Täby Galopp ingår i den gröna kil som kallas Rösjökilen, se Figur 1.
Rösjökilen består av ett sammanhängande natur- och odlingslandskap från Danderyd i
söder till Sigtuna i norr. Kilen karaktäriseras av skogar i söder och ett jordbrukslandskap
med inslag av artrika ängs- och hagmarker i norr. Skogsområdena Törnskogen,
Rösjöområdet och Rinkebyskogen samt de stora sjöarna Vallentunasjön, Norrviken och
Fysingen ligger inom kilen. De sammanhängande skogarna i söder utgör kärnområden
för barrskog. I kilens södra del finns svaga samband där infrastruktur korsar kilen och
kilen blir svag genom bebyggelse.
Täby galoppfält har också närhet till Angarnkilen som karakteriseras av stora skogar och
ett växlande kulturlandskap. Angarnkilens skogar utgör norra Stockholms största
reproduktionsområde för barrskogsarter.
De gröna värdekärnor som finns närmast Täby Galopp är Altorpsskogens kilområde
med barrblandskog och Rösjöns och Fjäturens långsträckta värdekärna med
skogsområden och odlingslandskap. I Rösjöns och Fjärturens värdekärna ingår
Rinkebyskogen som är barrdominerad med lövinslag. Väster om Rinkebyskogen ligger
Sätra äng, ett odlingslandskap med inslag av stora ekar. Vid Rösjön ligger också
Rösjöskogens naturreservat med hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och sumpskog.
Ett svagt samband (2a) genom bebyggelse och över infrastruktur finns mellan
Altorpsskogens kilområde och Rösjön och Fjäturens värdekärna, se Figur 1. E18 och
Roslagsbanan skär nästan helt av Rösjökilens sydvästra del från den övriga kilen, men ett
spridningssamband för arter knutna till barrskog finns.
Ett svagt samband (2b) längs med vatten finns inom Rösjöns och Fjäturens värdekärna,
se Figur 1. I anslutning till Rösjön är landpassagerna förbi sjön smala och området är en
viktig länk i spridningssambanden för arter knutna till ädellövskog och till barrskog.
Mellan Rösjöns och Fjäturens värdekärna och Angarnkilen finns ett svagt samband (2c)
över infrastruktur, se Figur 1. Roslagsbanan utgör en barriär i nord-sydlig riktning och
Norrortsleden skär av området i ost-västlig riktning. Här finns dock ett
spridningssamband för arter knutna till ädellövskog.
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Figur 1. Gröna värdekärnor och gröna samband i Rösjökilen. Svaga sambanden finns vid 2a och 2b, mellan
Altorpsskogens kilområde och Rösjöns och Fjäturens värdekärna samt vid 2c mellan Rösjökilen och
Angarnkilen. (Karta från RUFS, Ekologigruppen 2010).
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Spridningssamband inom kommunen
Barrskog
Ett spridningssamband för barr- och barrblandskogar sträcker sig från Fjäturen i väster
mot Ullnasjön i öster där Stolpaskogen och skogen inom Rönninge-Skavlötenområdet
växer ut mot söder. Skogarna i kommunens nordöstra hörn är sannolikt de som har bäst
spridningssamband. Stolpaskogen och skogen vid Skavlöten är mer isolerade. Väg 265
bildar också en barriär genom kommunen.
Ädellövskog
I kommunen finns förhållandevis liten utbredning av ädellövträd. Ekar förekommer
främst vid Viggbyholm, Ängsholmsbadet och vid Hägerneholm. Söder om Fjäturen
finns ädellövrika områden men barrskogsområden emellan bildar en barriär. Andra
ädellövträd finns ibland annat vid Näsby slott och Gribby gård.
Artrika gräsmarker
I Täby kommun finns många ytor med artrika gräsmarker och speciellt kan nämnas
Skålhamra-Hagbyområdet väster om Vallentuna sjön och Prästgårds-Skogbergaområdet
öster om Vallentuna sjön. Spridningssambanden behöver stärkas söder om
Vallentunasjön.
Våtmarker och sjöar
Kommunens sjöar står i förbindelse med varandra och med sjöar i omgivande
kommuner genom vattendrag. I vattendragen finns det förutsättningar för spridning av
växer och djur mellan sjöarna. Kommunens vattendrag är påverkade av människan och
alla är åtminstone delvis uträtade.

Lokal grönstruktur
Täby galoppfält ligger relativt isolerat från andra grönområden och omges av starkt
trafikerade vägar, av Roslagsbanan och av hög bebyggelse. En stor barriär mot
omgivande landskap är E18 i söder och även Roslagsbanan och Täby centrum i norr.
Det spridningssamband som är starkast för området vid Täby galopp är barrskogssambanden. Strax norr om Täby galoppfält finns Stolpaskogen och i nordost ligger
skogen Skavlöten som båda ingår i Anganskilen. Söderut finns också Altorpsskogen.
De spridningssamband som finns för artrika gräsmarker är troligen mycket dåliga
eftersom det är långt till gräsmarksområdena vid Vallentunasjön och det finns stora
barriärer med bebyggelse och vägar emellan.
Sambanden för ädellövskog är också mycket dåliga då det endast finns ett mindre antal
yngre ekar inom galoppfältet. Det är dock relativt nära till ekområdena vid Viggbyholm
och Ängsholmsbadet.
De fuktiga områden och diken med vatten som finns inom galoppfältet står inte i direkt
förbindelse med andra vattendrag eller sjöar och spridningssambanden är sannolikt
dåliga.
Stepping stones
De områden med barrskog som finns inom galoppfältet utgör sannolikt viktiga stepping
stones för barrskogslevande arter. I första hand gäller det arter knutna till äldre solbelysta
tallar. Ett exempel är det rödlistade reliktbocken som finns på några tallar i området.
Inom galoppfältet finns områden med triviallövskog och mycket sälg. Sälg är ett viktigt
naturvårdsträd eftersom det blommar tidigt på våren och utgör en viktig nektarkälla för
insekter. I området finns även flera brynmiljöer med blommande träd och buskar som är
viktiga stepping stones för många fåglar och insekter.
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Konsekvenser för värdefulla naturområden
Konsekvenser för värdefulla barrskogar
-1, Små negativa konsekvenser för värdefulla barrskogar då det blir en liten negativ påverkan på lokala naturvärden.

Område 3 påverkas av en vägdragning och eventuell bebyggelse och område 13 påverkas
både av bebyggelse och av vägar.

Konsekvenser för värdefulla tallskogar
-2, Märkbara negativa konsekvenser för värdefulla tallskogar då det blir en begränsad påverkan på kommunala värden
och negativ påverkan på lokala naturvärden.

Område 6 och område 15 kommer att bebyggas helt samt påverkas av nya vägar.

Konsekvenser för värdefulla betesmarker
-2, Märkbara negativa konsekvenser för värdefulla betesmarker då det blir en begränsad negativ påverkan på
kommunala naturvärden och negativ påverkan på lokala naturvärden.

Område 1 och 2 påverkas av bebyggelse och av nya vägar. Område 16 påverkas inte av
planerna.
Om kompensationsåtgärder för betesmarker genomförs kan konsekvenserna bli +1,
Små positiva konsekvenser, det vill säga en liten positiv påverkan på lokala naturvärden.

Konsekvenser för värdefulla fuktiga lövskogar
- 2, Märkbara negativa konsekvenser för fuktiga lövskogar då det blir en begränsad påverkan på kommunala
naturvärden och negativ påverkan på lokala naturvärden.

Område 9, 11 och 14 kommer att bebyggas helt med kvartersmark och område 12
kommer indirekt att påverkas negativt av omgivande bebyggelse.

Konsekvenser för värdefulla brynmiljöer
-1, Små negativa konsekvenser för värdefulla brynmiljöer då det blir en liten negativ påverkan på lokala naturvärden.

Område 4 och 8 påverkas delvis av nya vägdragningar.

Konsekvenser för skyddsvärda arter
Inga arter som är listade i Artskyddsförordningen förekommer i området.

Konsekvenser för groddjur
-1, Små negativa konsekvenser för groddjur då det bedöms att området har begränsade förutsättningar som
groddjurslokal.

Området bedöms ha vissa förutsättningar som groddjurslokal men den bedöms inte
utgöra något kärnområde för groddjur och deras föryngring.
Sett ur ett landskapsperspektiv bedöms inte lokalen utgöra någon viktig spridningslänk
för groddjur och de negativa konsekvenserna blir framför allt på objektsnivå.

Konsekvenser för ekologiska spridningssamband
Barrskogssamband
-1, Små negativa konsekvenser för barrskogssamband då delar av värdefulla barrskogsbestånd exploateras.
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Barrskogssambanden är det spridningssamband som relativ sett är starkast för Täby
galoppfält och om barrskogsområden bebyggs försvagas sambanden ytterligare.
Ädellövskogssamband
+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser för ädellövskogsamband.

Samband för artrika betesmarker
-1, Små negativa konsekvenser för betesmarker eftersom delar av gräsmarkerna inom Täby galoppfält bebyggs.

Samband för våtmarker och sjöar
+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser för våtmarker och sjöar.
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Kompensationsåtgärder
Ekologigruppen förslår följande kompensationsåtgärder i området för Täby galoppfält, i
prioritetsordning:
1. Bevara befintliga naturvärden
2. Ta fram en skötselplan för befintliga naturvärden
3. Nyskapa småmiljöer som småvatten, skogsdungar, brynmiljöer, sandblottor och
slåtterytor och gör en naturlig utformning av parkmiljöerna.

Bevara befintlig naturvärden
Den viktigaste kompensationsåtgärden är att undanta befintliga områden med
naturvärden från bebyggelse. Områden som bör prioriteras är område 2, en före detta
betesmark, och område 15, en brynmiljö med tallar, som båda har kommunala
naturvärden. Även områdena 6, 6a, 6b och 10 bör undantas från bebyggelse då det finns
tallskog med kommunalt och lokalt naturvärde som är viktig för spridningssambanden
för barrskogsarter. Det är även önskvärt att en större del av den lövrika barrskogen i
område 13 undantas från bebyggelse. En buffertzon mellan planerad bebyggelse och
områden med tall behövs för att skydda tallarna och bevara solexponeringen.

Skötselplan
Som kompensation föreslås att en skötselplan tas fram för de naturområden som inte
bebyggs. Genom rätt skötsel kan befintliga naturvärden förbättras, stärkas och lyftas
fram. I skötselplanen bör de viktigaste naturtyperna i området behandlas: Barrblandskog
med tallar, Naturgräsmarker och Triviallövskog.
Till exempel bör barrskogarna gallras på gran för att gynna tallar och lövträd. Gallring
kan ske genom att plockhugga en del större granar och röja bort mindre granar, vilket
ger högre naturvärden på sikt, och även en mer användbar miljö. De gallrade granarna
bör lämnas för att skapa ny död ved.
Gräsmarkerna behöver röjas från igenväxande träd och buskar och sedan slås en gång
om året för att förbättra livsvillkoren för hävdgynnade växter och insekter. Äldre tallar
behöver friställas så de solexponeras.

Nyskapa småmiljöer
Det är önskvärt att binda ihop de naturliga miljöer som finns i söder längs med E18,
mellan område 4 och 7. Här kan skogsdungar med till exempel tall, sälg och rönn
planeras och brynmiljöer med slån och hagtorn skapas. De kommer också att fungera
som bullerdämpande mot trafiken.
Som kompensation föreslås att småvatten med en naturlig utformning med vattenväxter
och skuggande vegetation nyskapas på lämpliga platser i området.
Ytor med hävdgynnade växter kan sås in för att öka mångfalden och för att öka
blomrikedomen för insekter.
Sandmiljöer förekommer i området på några ställen och de är bra för sandlevande
insekter. Sandmiljöer kan nyskapas även på andra platser. De skapade sandmiljöerna kan
vara relativt små till ytan. Läs gärna mer om att skapa sandmiljöer i Trafikverkets
temablad Natur Sandmiljöer (www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-ochunderhalla/Aktuellt/Temablad-Miljo/). Där beskrivs bland annat skapandet av en
”Minisavann” om minst 50 kvm.
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Naturlig utformning av parkmiljöer
I området finns ett antal naturligt förekommande arter som kan förstärkas genom
nyplantering i parkmiljöer.
Trädarter som bör gynnas i området är tall, sälg, asp, björk och rönn. Det kan göras
genom att plantera nya tallar, sälgar och rönnar. Även al, lönn och ek förekommer
sparsamt i området och kan förstärkas. Nyplantera buskar som hagtorn, fläder och slån.
Så in betesgynnade arter som liten blåklocka, gulmåra, bockrot, jungfrulin, ängsskallra,
brudbröd och backnejlika. Betesgynnade arter kan planteras in längs nya vägar och i nya
parker och eventuellt även på gröna tak.

Spridningssamband
Spridningssambanden stärks bäst genom att spara befintlig områden med naturvärden
inom Täby galoppfält. Det gäller framförallt spridningssambanden för barrskogsarter
och tallmiljöer. Spridningssambanden för gräsmarker kan stärkas genom att plantera in
ytor med hävdgynnade växter längs vägar och i parker.
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Från Viggbyholms trafikplats rinner ett mindre dike genom en äldre åkermark/gräsvall
som inte längre brukas. Diket rinner först parallellt med vägen för att sedan böja av åt
nordväst. Runt diket har det växt upp lövträd, mestadels asp men även björk och sälg.
Diket rinner genom område 14 och breddas sedan ut till en mindre småvatten när
marken bli flackare. Vid ett fältbesök den 4 april 2014 stod det vatten från område 14
fram till och med skogskärret i område 12. Det fanns även ett tillfälligt småvatten i
område 9. Eftersom området är flackt kan förekomsten av tillfälliga eller mer
permanenta vattensamlingar variera i utbredning och det är svårt att sätta en skarp gräns
för var det kan finnas vatten. En del av vattnet i diket och skogskärret skulle kunna
tillrinna även från område 13.
När Viggbyholms trafikplats byggs om 2015 kommer vattentillförseln från vägen att tas
bort vilket gör att mindre vatten leds till det flacka området med vattnet. Ambitionen är
att leda visst dagvatten till småvattnet när galoppområdet är utbyggt men tiden mellan
2015- utbyggt område minskar vattentillförseln.
Under perioden då vattentillförseln från vägen tas bort ökar sannolikheten att flacka
partier med vattensamlingar torkar ut under kortare eller längre perioder under året.
Skogskärrets och småvattnets största värden finns i den döda veden och de påverkas inte
direkt av vattenflödet. Groddjuren i området så kommer de att påverkas negativt av ett
minskat vattenflöde.
När område 11 och delar av område 12 bebyggs så kommer det att innebära en
ytterligare påverkan på småvattnet. Det är tveksamt om områdets fuktighet kan bevaras
efter att bebyggelsen står klar i området.
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Bilaga 1. Naturvärdesbedömningskarta
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