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1. Bakgrund och frågeställning
Calluna AB har under december 2013 gjort en uppföljning av den
naturvärdesinventering som utfördes vid Täby Galopp 2011. Utifrån
naturvärdesinventeringen nödvändigt storleksbehov för att bevara naturvärdena i
ytorna med högt naturvärde och skogsområdet i sydost analyserats.
Även hur stora angränsande naturområden till de med högt naturvärde behöver vara
för att säkerställa naturvärdena belyses. Frågeställningarna som denna utredning ska
ge svar på är:
1. Vilka storleksbehov har naturvärdena knutna till ytorna med naturvärde samt
skogsområdet i sydost?
2. Hur stora behöver angränsande naturområden vara för att säkerställa
naturvärdena i områden med högt naturvärde.
3. I vilken omfattning är småvatten viktiga att bevara eller kan dessa ersättas?
4. Området i väst (torrbacken) fungerar just nu som etableringsområde. Kvarstår
naturvärdena eller går de att återskapa?
5. Vilka klassade områden, som enligt planritningarna kommer exploateras är
värdefulla att bevara? Om de tas bort, kan de kompenseras med åtgärder inom
andra naturområden som avses bevaras?
Utredningen är gjord på området som omfattar planområdet för Täbygalopp avgränsat
i figur 1. Det visar inte påverkan på den regionala grönstrukturen.
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Figur 1. Planförslag med naturvärdesobjekt (gröna och gula linjer). Lila ytor visar ytor från strukturplanen, t ex
bebyggelse, svarta linjer visar bilvägar och gröna den gröna ytan centralt ett planerat ”grönstråk”. Den ljusgröna ytan
centralt i området visar ett planerat grönstråk.
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2. Uppföljning av klassade områden
Sammanställning av påverkan i samtliga klassade områden enligt strukturplan från 13
november 2013 och på grund av pågående vägarbeten.
Tabell 1. Område 2 (torrbacken) har tidigare klassats som klass 3 ”Naturvärde” men givet de arter och
ekologiska förutsättningar den hade innan ianspråktagandet har det istället förts till klass 2 ”högt
naturvärde”.

Nummer

Naturtyp

Klass

Naturvärden 2011

Effekt av strukturplan
eller övrigt

1

Halvöppen f.d
betesmark med
tallar

3

Äldre grövre tallar,
död ved, artrikt
buskskiktet, inslag av
ängsflora, gynnar
insekter och fåglar

Nyanlagd väg har
minskat områdets
storlek i öst. Sparas i
plan. Grövre tallar
kan ha gått förlorade

2

Halvöppen f.d
betesmark

2

Äldre grövre tallar,
död ved, artrikt
buskskiktet och
fältskikt med
ängsflora, gynnar
insekter och fåglar

Större delar av
området mot sydost
har exploaterats
genom tillfartsväg
Fält- och buskytor
har förlorats.

3

Barrblandskog

3

Äldre och grövre
barrträd, död ved
gynnar insekter
kryptogamer samt
fåglar.

Mindre del i norr
påverkas av
tillfartsväg. Östra
delarna har
påverkats av
nyanlagd väg. En
liten del påverkas
annars sparas
området i planen.

4

Bryn

3

Variation i lövträdskikt,
bärande buskar,
solexponerat

Stora delar är borta
efter anläggande av
ny väg. Området
består numera av
kulle med tallar. Har
tappat en del av sitt
värde.

5

Halvöppen mark
med tall och
björk

3

Äldre lövträd och
tallar, död ved,
bärande buskar

Delar av området
ingår i en större park
och grönstråk enligt
strukturplanen, men
område riskerar att
minska.

6

Tallskog

3

Grova tallar,
solexponerade tallar,
inslag av död ved

Kommer sparas som
natur.

7

Hällmark med
tallar

3

Grövre tall, död ved

Kommer troligen att
försvinna genom
tillfartsväg.
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Nummer

Naturtyp

Klass

Naturvärden 2011

Effekt av strukturplan
eller övrigt

8

Bryn

3

Bärande buskar, död
ved, ädellövträd

Sparas till stor del
som natur. En liten
del försvinner i
samband med
tillfartsväg

9

Triviallövskog

3

Grova lövträd,
variation i skiktning,
död ved

Stora delar
försvinner förutom
genomgående
grönstråk.

10

Tallskog

2

Senvuxna tallar med
spår efter reliktbok,
solexponerade tallar

Kommer sparas som
natur. Möjligen sker
påverkan i norr.

11

Lövskog

2

Stort inslag av död
ved, lövträd,
insektsspår, gynnar
fågel- och insektsarter

Kommer försvinna
med plan förutom ett
mindre område i
väst.

12

Skogsklätt kärr

2

Död ved som gynnar
kryptogamer och
insekter, fungerande
hydrologi gynnar
fåglar

Kommer försvinna
med planen.

13

Lövrik
barrblandskog

3

Död ved, grövre
barrträd, inslag av
lövträd, småmiljöer,
gynnar fågelarter

Kommer sparas som
natur förutom mindre
delar i norr.

14

Inägomark

3

Död ved, brynmiljö,
fuktstråk

Kommer försvinna
med planen förutom
mindre delar mot
sydost.

15

Grov tall

2

Grova tallar där visa
är solexponerade, död
ved, insekter

Kommer försvinna
med planen.

Småbiotop
mellan
område 6
och 7

Småvatten

Vattenmiljö

Bevaras med planen

Småbiotop
vid område
14

Småvatten

Vattenmiljö

Kommer försvinna
med planen.

Småbiotop
vid område 4

Småvatten

Vattenmiljö

Har påverkats av
nyanlagd väg.
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3. Resultat
Ett fältbesök gjorts vid etableringsområdet. Här har klassade områden besökts igen och
avgränsningen har stämts av mot strukturplanen. Nedan svara vi på frågeställningarna
samt ger rekommendationer för hur man vidare kan jobba med befintliga naturvärden
vid Täby Galopp.

3.1 Storleksbehov för säkerställande av naturvärden.
1. Vilka storleksbehov har naturvärdena knutna till ytorna med naturvärde samt
skogsområdet i sydost?
2. Hur stora behöver avgränsande naturområden vara för att säkerställa naturvärdena i
områden med högt naturvärde.

Figur 2. Två olika alternativ för att öka hänsyn till naturmiljön. Alternativ 1 hjälper främst till att bevara naturvärdena i
lövskog samt binda samman områdena mellan område 5 och 9 genom förslagsvis en allé. Alternativ 2 omfattar alternativ 1
och ett område öster om detta och är det absolut mest önskvärda alternativet, eftersom man bevarar stora delar av alla
klassade områden förutom område 4.
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Fem områden (2, 10, 11, 12 och 15) har klassat som klass 2 ”högt naturvärde”. Tre av
dessa (11, 12 och 15) kommer med nuvarande plan påverkas. Torrbacken (område 2) är
delvis redan borta.
3 . 1 . 1 To r r b a c k e

I området finns inslag av tallar som börjar bli grova. Buskskiktet är varierat med
nypon, slån och även enbuskar varav vissa är stora och förmodligen gamla. I fältskiktet
förekommer arter som gynnas av hävd som bockrot, klibbglim och gråfibbla. Området
har värden för insekter genom det rika buskskiktet och den varma, soliga miljön. Även
många fågelarter gynnas av bärande buskar. Området är delvis borta på grund av
anläggning av ny väg, men det kan finnas förutsättningar att återetablera delar av
floran.
3 . 1 . 2 Ta l l s k o g

Av de fem områden med högt naturvärde domineras två områden (10 och 15) av tall
där det ena bevaras (10). I detta område finns spår efter reliktbock, en rödlistad
skalbagge knuten till grova, levande tallar som står solbelyst. Genom att minska
storleken på lämpliga områden med grova solexponerade tallar kommer spridningen
för denna art att försämras. I området förekommer fler tallar som med enkla åtgärder
kan bli intressanta för reliktbock och andra vedlevande insekter. Under rubrik 4
”rekommendationer för vidare arbete” finns förslag på hur man kan jobba vidare med
tallmiljöer.
3.1.3 Lövskog

Område 11 kommer att påverkas av föreslagen strukturplan vilket medför en
minskning av arean av lövskog. Naturtyper med dominans eller hög andel lövträd är
den naturtyp missgynnas mest av planen. Område 12 kommer påverkas av föreslagen
strukturplan (se 3.2).
3.1.4 Skogsområdet i sydost

Skogsområdet i sydost består av fler klassade områden där område 13 omfattar största
delar av det område som planeras sparas som ”natur” i nuvarande plan. Däremot
kommer två större delområden (9 och 14) att påverkas av nuvarande plan. Dessa
tillsammans med område 11 är de lövskogsmiljöerna med naturvärden i planområdet.
Detta betyder att naturvärden till dessa naturtyper kommer påverkas mest. De
naturvärden som kommer påverkas är grova lövträd, död ved, vedinsekter,
hackspettar och bärande buskar. Föreslagen detaljplan medför en minskning av ytan
av lövdominerad skogar, vilket medför att naturvärden kopplat till dessa naturtyper
inte kan säkerställas. Barrskogsmiljöer bevaras i större omfattning. I dessa miljöer
bedöms inte förekommande naturvärden minska på grund av minskad area.
3.1.5 Sammanfattning för inventeringsområdet

Sammanfattningsvis och då området redan idag omfattar en verksamhet, så är de
klassade områden redan begränsat i storlek. Ser man på naturtyperna lövskog,
granskog och tallskog så är granskogen den naturtyp som med dagens plan påverkas
minst. Värden knutna till tall påverkas av planen, men yngre tallbestånd och spridda
förekomster av gamla tallar förekommer inom bevarad av naturmark i planen. Skulle
man dessutom kunna genomföra åtgärder för att gynna tallen bedöms storleken vara
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tillräcklig för att bevara de värden som finns här idag. Det är positivt om område 15
bevaras genom alternativ 2 nedan (figur 2, bilaga 2).
Lövskogsmiljöerna är den naturtyp som påverkas mest i planen. Dessa miljöer
kommer inte med nuvarande plan att uppnå en storlek som kan bevara naturvärden
för denna naturtyp. Nedan finns rekommendationer för hur denna naturtyp kan
gynnas med justeringar i planen.
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3.2 Bevarandevärden knutna till småvatten
3. I vilken omfattning är småvatten viktiga att bevara eller kan dessa ersättas?
Tre småvatten har utpekats under inventering 2011 (figur 1, bilaga 1). Ett av dessa
kommer med nuvarande strukturplan att kunna bevaras, det som ligger mellan
område 6 och 7. Småvattnet vid område 4 kommer påverkas av planen. Detta anses
som det mest värdefulla småvattnet på grund av sitt samband med område 12. Detta
förutsatt att område 12 bevaras. I väster vid område 4 har ett småvatten påverkats vid
nya vägbygget. Idag finns en vattenspegel mellan bullerplanket och nya vägen. Detta
skulle kunna utvecklas till en damm.

3.3 Torrbackens naturvärden
4. Området i väster (område 2) fungerar just nu som etableringsområde. Kvarstår
naturvärdena eller går de att återskapa?
Ungefär 20-25 % av området fungera just nu som etableringsområde genom
magasinering av maskiner, baracker och vägarbetsmaterial som vattentrummor och
dräneringsrör. Vidare har delar av marken utjämnats och buskar samt grässvålen har
skalats bort. Detta betyder att vissa naturvärden har försvunnit. Förutom att
tillfartsvägen tillkommer finns det dock möjligheter att återskapa marken. Vi föreslår
att man tar fram en restaureringsplan för att få rätt jordart, eventuell insådd av flora
från lokala fröbankar med mera.

3.4 Bevarandet av naturvärden och klassade områden
5. Vilka klassade områden, som enligt planritningarna kommer exploateras är värdefulla att
bevara? Om de tas bort, kan de kompenseras med åtgärder inom andra naturområden som
avses bevaras?
Med nuvarande strukturplan kommer huvudsakligen barrskogen att bevaras medan
delar av lövskogsmiljöerna och värden knutna hit försvinner. Prioriterat för att även
bevara värden knutna till löv är att spara områdena 5, 9, 11 och 12. Dessa bör sedan
knytas ihop med det planerade grönstråket centralt i området.
Enligt alternativ 1 i figur 2, så sammanbinds de centrala naturområdena genom
förslagsvis en allé i norr vilket bidrar till en bättre spridning av arter. Alternativ 2 i
figur 2 är det bästa alternativet om man vill bevara och utveckla de klassade
naturområdena, eftersom man då kan bevara alla klassade områden förutom område 4.
Med detta alternativ utförs en exploatering där största hänsyn har tagits till
naturmiljön.
Om exploatering sker i delområden med värden för lövskog riskeras en negativ
påverkan för värden knutna hit. Anläggande av park och grönstråk i planen kan med
rätt utformning vara en del av kompensationen.
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4. Rekommendationer för vidare arbete
För att bibehålla och utveckla naturvärden i området i samband med bebyggelse är det
lämpligt att jobba vidare med dessa åtgärder:
• Solexponerade tallar för att gynna reliktbock. Lämpliga åtgärder kan vara att friställa
gamla tallar. Håll undan bebyggelse så att de inte skuggar stammar.
• Lövdominerade områden bör bevaras och sammanlänkas för att skapa en bättre
spridning. Lämplig åtgärd är att följa alternativ 2 i figur 2, samt anlägga allé mellan
områdena
• Prioritera lövträd som sälg, rönn, lind och ek, samt bärande buskar i park och
gatumiljöer.
• I genomförandet av den nya vägen i väst har en dagvattensmagasinering skapats i
inventeringsområdet sydvästliga hörn. Bevara och utveckla denna som en damm.
• Vid nuvarande etableringsområde vid torrbacken bör så mycket som möjligt
återställas för att minska påverkan på område 2. Detta kan göras genom att återskapa
en grässvål och med plantering av bärande buskar och blommande kärlväxter. Det
är lämpligt att ta fram en restaureringsplan för torrbacken. I Täby finns fina
beteshagar som kan fungera som fröbanker istället för att man sår en färdig
fröblandning t. ex.
• Vidare arbete med planen vad gäller ”natur”, ”park” och ”grönstråk” bör planeras så
att de biologiska värdena utvecklas.
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