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Bild på framsidan: Fotomontage av Ullnasjöns strand mot väster, sedd från
sjön. Baksidan samma vy fotad från udden under sommarförhållanden.

CONEC konsulterande ekologer har fått i uppdrag av Täby kommun, som underkonsult till Tyréns, att utreda konsekvenserna för naturmiljön (strandzonen)
om planerad bebyggelse i detaljplanen för nordvästra delen av Arninge-Ullna
genomförs. I en tidigare utredning diskuterades motsvarande konsekvenser
för den fördjupade översiktsplanen. Mycket av den information som stod i
denna utredning återkommer även här, detta för att materialet ska kunna läsas
självständigt.
Två olika planförslag diskuteras, dels ett konceptförslag till detaljplan som
togs fram i maj 2009 och dels ett omarbetat planförslag inför utställningen av
detaljplanen. Konceptförslaget utmynnade i samrådsförslaget till detaljplan för
nordvästra delen av Arninge-Ullna. Det omarbetade förslaget har reviderats
efter diskussioner med länsstyrelsen om strandskyddsförhållandena. Konsekvenserna om dessa förslag genomförs beskrivs i denna rapport.
Stranden kommer delvis att få en helt annan karaktär än idag, men det skiljer
sig mycket mellan planförslagen. I konceptförslaget till detaljplan skulle en
större del av strandzonen hårdgöras och exploateras, medan hela strandområdet i det omarbetade förslaget bevaras.

Bakgrund

CONEC konsulterande ekologer har fått i uppdrag av Täby kommun, som
underkonsult till Tyréns, att utreda konsekvenserna för naturmiljön om den bebyggelse som föreslås inom strandskyddat område för Ullnasjön i detaljplanen
för nordvästra delen av Arninge-Ullna genomförs.
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för detta område ansågs det
viktigt att belysa:
* särskilt viktiga naturområden i strandzonen
* strandområdets sammanhang med övriga delar av Arningekilen
* möjligheten att integrera och bevara strandmiljöer i stadsbebyggelse
* hur strandskogen ska skötas för att bevaras
* möjligheten att anlägga promenadstråk

Planprocessen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Arninge-Ullna-området antogs
den 28 september 2009. I denna plan beskrivs att området kring Arninge har
stora möjligheter till stark tillväxt på lång sikt då området bl.a. är en knutpunkt
i regionen. I planen har man arbetat med att utveckla området till ett blandat
bostads- och arbetsplatsområde. Under planprocessen har synpunkter kommit
in där bl.a. länsstyrelsen har velat se frågan om strandskyddet bättre belyst.
Arbetet har därefter gått vidare med en detaljplan för en del av den nordvästra delen av Arninge - Ullna området. Ett koncept till detaljplan för den
nordvästra delen av Arninge-Ullna, daterat 2009-05-12, var utgångspunkt för
diskussioner med länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. Inför dessa
diskussioner tog vi fram en rapport som belyste konsekvenserna för natur- och
friluftsvärden om denna plan skulle genomföras. Länsstyrelsen ansåg dock att
marken inte borde tas i anspråk för kvartersmark i de strandnära lägena.
Konceptförslaget utmynnade i samrådsförslaget till detaljplan för nordvästra
delen av Arninge-Ullna som var ute på samråd, 23 juni - 1 september 2009. I
samrådsförslaget angavs en större del av udden i nordöstra delen av planområdet som parkmark än i konceptförslaget. En utsiktsbrygga/spång uti vattnet
finns även i naturområdet längs stranden.
En ansökan om upphävande av strandskydd skickades in i samband med
plansamrådet. Länsstyrelsens preliminära bedömning var att strandskyddet
inte kunde upphävas enligt denna ansökan. Flera möten och besök på plats har
sedan dess genomförts, vilket ledde till att förslaget till detaljplan omarbetades
2010-01-18. De synpunkter som länsstyrelsen har framfört återfinns längre
fram i denna rapport “Revideringsdiskussioner” se sid 10. Denna rapport är en
uppdaterad version av den tidigare rapporten, men där både det ursprungliga
konceptförslagets och det nu ändrade planförslagets konsekvenser belyses.

Vidare har vi besökt området ytterligare några gånger sedan inmätta stakkäppar har satts ut i terrängen för att visa bostadskvarter, parkmark, e.t.c. På så
sätt har avgränsningar av vegetationstyper och värdefull vegetation lättare
kunnat göras.

Förslag till detaljplan

Planområdet för detaljplanen, se framsidan, omfattar nordvästra delen av
planområdet för fördjupningen av översiktsplanen och sträcker sig från Ullna
golfbana i väster till Ullnabacken i öster. Begränsningen i söder ligger delvis
längs Ullnavägen. Planen omfattar huvudsakligen bostäder och naturstråk
mellan bostäderna. Förutom detta är två områden för skola/förskola planerade.
Våningshöjden varierar från två till fem våningar.
Den utbyggnadsdel som berör strandskyddat område är framförallt Kanalkvarteren som består av bostadskvarter med 4-5 våningar höga byggnader
och eventuellt en högre byggnad i nordost. I Kanalkvarteren utförs parkering i parkeringshus alternativt parkering under husen eller gårdarna där så är
möjligt. I Skogskvarteren har i det omarbetade förslaget några huskroppar i tre
våningar placerats strax innanför strandskyddet.
Ett existerande dike utvidgas till en mindre kanal med hus på ömse sidor. I det
ändrade förslaget är bebyggelsen tillbakadragen från stranden. Ett grönt parkstråk planeras från Ullnavägen till kanalen och ner till Ullnasjön. Småskaliga
verksamheter, caféer och vistelseytor med sittplatser möjliggörs i planförslaget
längs kanalen.
Väster om kanalen föreslås hela strandområdet bevaras som naturmark förutom en del närmast bostadskvarteren som anges som naturpark. Öster om
kanalen anges marken som parkområde. Promenadstråk föreslås genom naturoch parkmark.

Ytterligare utredningar har även gjorts sedan det ursprungliga förslaget togs
fram i maj 2009. En biotopkartering av hela Ullnasjöns stränder gjordes i augusti 2009 samt en geoteknisk undersökning av förhållandena kring Ullnasjön
inom detaljplaneområdet har genomförts.
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Ullnasjön och strandområdet idag

Områdets placering i den regionala grönstrukturen
Strandområdets västra del ingår idag i Angarnkilen, se karta 1 och 2, som en
utlöpare från området väster om Ullnasjön. Området vid Rönningesjön är
del i en värdekärna medan det aktuella strandområdet är ett kilområde. Från
söder längs Hägernäsvikens östra sida sträcker sig en värdekärna från Bogesundskilen norrut. Skogsområdet vid Rydbo är markerad som en grön länk.
Värdekärnorna är områden med höga värden för sociala, naturvetenskapliga
och kulturvetenskapliga intressen. Kilområdena har inte samma kvaliteter som
värdekärnorna. Gröna länkar utgör gröna tvärförbindelser mellan kilarna och i
länkarna kan delar vara exploaterade.
Någon sammanhängande grönt område finns alltså inte mellan Angarnkilen i
väster och Bogesundskilen i öster. Bästa förutsättningarna för att binda samman kilarna finns längs Rönningesjöns utlopp respektive längs Ullnasjöns
södra strand mot Rydbo skog, men på bägge dessa ställen finns idag stora
barriärer, dels i form av motorvägen och dels i södra delen även av bebyggd
mark.
I beskrivningen över upplevelsevärden i Angarnkilen från Regionplanekontoret 2004 bedöms strandområdet vid Ullnasjön som stört av kraftledningar
och motorvägen. Det finns möjlighet till värdefulla utblickar över både öppna
vattenområden och jordbrukslandskap. I området finns en badplats med möjligheter till vattenaktiviteter. Blå leden går längs stranden i detta område.
Ullnasjön
Ullnasjön är en enligt Täby kommuns hemsida en naturligt näringsrik lerslättssjö med ett rikt fågelliv i sjön och dess vassbälten. Ytan är 3,1 km2 och
maxdjupet 4,7 m. Enligt Erik Hoffman i Täby fiskevårdsområdesförening är
Ullnasjön en fiskrik sjö med bl.a. gott om gös. Gösen dominerar över gäddan
och det är en bra balans mellan vitfisk och rovfisk liksom åldersfördelningen.
Det finns flera naturstränder i sjön, särskilt längs södra och östra sidan, men
av dessa stränder är det framförallt området från Vågsjö i väster och utloppet
från sjön i öster som har goda förutsättningar som lekplatser. Längs den södra
stranden leker framförallt gädda tidigt på våren på de översvämmade stränderna, lite senare leker sutare och mot slutet av säsongen troligen också mört och
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Karta 1. Grönstrukturen. Hämtad från RUFS 2001.

abborre. En biotopkartering av ständerna har gjorts under 2009
som visar att det framförallt är udden mellan område 5 och 11
(sjösträcka 11), se karta 3, som har betydelse för kräftor och
även kan vara viktigt som lekplats för gös. Inga områden har
ansetts ha särskilda naturvärden i biotopkarteringen.
Strandområdet
Vegetationen inom det strandskyddade området inom planen
är idag mycket tät, förutom längst uppe i norr där det finns en
öppen, fuktig ängsyta som kantas av bl.a. slånsnår. Blå leden
tvärar genom området, se karta 3. I övrigt ger området ett
djungelliknande intryck med täta lövsnår och större lövträd.
Möjligheten att ta sig fram i området är begränsade p.g.a. den
täta vegetationen.
Längs stranden sträcker sig ett sumpskogsområde som är
beskriven i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering, se karta 3.
Sex områden från Ekologigruppens inventering som berörs av
planområdet ligger inom strandskyddsområdet, se karta 3.
Längs stranden finns en strandskog med ganska stora alar
(Ekologigruppens objekt 5 och 11). Utanför växer framförallt
vass. Längre in växer jättegröe tillsammans med andra strandKarta 2. Tolkning av kilens utseende i det aktuella området.
växter. Innanför strandskogen finns längst i söder en tät björkockså att området har lämnats att växa igen i mitten av 1900-talet då den här
sumpskog med många döda träd (objekt 12), medan inslaget av andra träd
typen av marker blev för olönsamma att odla.
ökar mot norr. Inslaget av buskar är stort, särskilt av hägg. Undervegetation
saknas på vissa fläckar, medan den i andra områden har lundkaraktär med till
De igenväxande markerna (objekt 14) är en rest av den slåtteräng som fanns
exempel svarta vinbär, skogstry och trolldruva. På några platser finns även
här i början av 1900-talet. Marker som inte låg så långt från Sjöstugan.
granplanteringar som idag är stora och täta och saknar undervegetation. Där
moränryggar går ut i vattnet ökar buskinslaget.
Värdet i strandområdet finns i huvudsak i de igenväxande miljöerna med ett
stort inslag av död ved och lundväxter som t.ex. trolldruva. Miljön ger goda
På karta 4 kan markanvändning vid början av 1900-talet ses. På kartan har de
förutsättningar för ett rikt fågelliv och här häckar bl.a. mindre hackspett, större
ungefärliga gränserna för naturvärden lagts in. Av detta material framgår att
hackspett, rödhake, stare, koltrast, björktrast, taltrast, trädgårdssångare, svarstörre delen av sumpskogen (objekt 12) då var uppodlad åker. Björksumpskothätta, lövsångare, stjärtmes, nötväcka, trädpiplärka och trädkrypare.
gen kan därför som mest vara knappt 100 år och ingen riktig urskog. Troligt är
För djupare beskrivning av naturvärdena hänvisas till bilaga Naturvärden.
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Karta 3. Naturvärden från Ekologigruppens inventering, biotopkarteringen och Skogsstyrelsen nyckelbiotopinventering och sumpskogsinventering. Biotopkarteringens sjösträckor är markerade med röda siffror och biflöden med blå siffror. Ekologigruppens inventering markeras
med vita siffror.

Foto. 1 Gullvivor visar att området
tidigare har varit en ängsmark.

Karta 4. Häradskarta från 1901 -1906. Lantmäteriet - historiska kartor. Rektifieringen av häradskartan är ungefärlig men visar ändå var det var åker (gulrött),
slåtteräng (grönt) och skog (vitt) i början av 1900-talet.
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Foton. 2 Alsumpskog i öster. 3 Strandnära, jättegröe dominerar. 4 Djungelartat parti Ö om diket. 5 Tät granskog i torrare delar av strandskyddsområdet. 6
Moränryggar med sten och block löper på en del ställen ut mot stranden.
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Foton 7 Diket. 8 Gammal ängsmark som vuxit igen. 9 Strandskogen - utsikt mot sjön och norrut. 10 Igenväxning av slånsnår vid den öppna ängsytan.
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Konsekvenser vid eventuellt byggande
Enligt ursprungligt koncepförslag
Den västra delen av stranden (innanför strandskyddet) sparas som naturmark
medan ca 175 meter (yta 2,3 hektar) av stranden omvandlas till bostads- och
torgkvarter med hårdgjorda stränder, se karta 5. Udden exploateras i sin helhet.

kommer att genomföras i naturmark respektive parkmarken och hur skötsel av
området ska upprätthållas på sikt. Denna grönplan behöver sedan knytas till
planhandlingar som antingen en integrerad del eller som separat planhandling och på så sätt utgöra en förutsättning till upphävandet av strandskyddet.
Närmast kvartersmark kan länsstyrelsen ha förståelse för parkmark som har
en mer omfattande skötsel och markåtgärder.”

Diket är idag ca 3 meter bred men kommer i planförslaget att utökas till en ca
10 meter bred kanal. Muddringar kommer att behöva göras utanför bostadskvarteren och strandtorget och strandområdet för att området ska kunna bebyggas.
Av objekt 11 (strandskogen) kommer ca en tredjedel att tas i anspråk för bostadskvarteren. Ungefär 60 % av objekt 12 (björksumpskogen) kommer att
försvinna och delen närmast bostadskvarteren omvandlas till park. En gränszon till naturmarken omvandlas till park.
Av de arter som påverkas av strandområdets förändring är det mindre hackspett som är mest intressant. Mindre hackspett är en rödlistad art, som kan få
svårt att att klara häckningen i Arninge-Ullnaområdet om planen genomförs.
Revideringsdiskussioner
Ovanstående konceptförslag som utmynnade i samrådsförslaget till detaljplan
för nordvästra delen av Arninge-Ullna har diskuterats med länsstyrelsen för
upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen ansåg då att området med strandskog närmast Ullnasjön är biologiskt värdefullt. Ett upphävande av strandskyddet för att ta marken i anspråk som kvartersmark accepterades inte.
I samband med strandskyddsdiskussionerna har länsstyrelsen visat vilket
område de tycker bör bevaras och detta har tolkats och konkretiserats i en blå
linje som visas i karta 6.
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Vidare ansåg länsstyrelsen att “användningen av “Naturmarken inom planen”
bör beskrivas närmare. Ett förslag från Länsstyrelsens sida är att kommunen
arbetar fram en strategi hur strandskogen ska förvaltas med utgångspunkt
från de naturvärden som finns i området. Med detta menas vilka åtgärder som

Foto. 11 Träjon.

Skogskvarteren

Kanalkvarteren

Karta 5. Ursprungligt konceptförslag till detaljplan visas tillsammans med karterade naturvärden. Rektifieringen är ungefärlig.
11

Omarbetat planförslag
I det ändrade förslaget, se karta 6, har exploateringen dragits tillbaka från
själva strandområdet i den östra delen men krupit något närmare stranden i
den västra delen. Större delen ligger bakom den linje som har diskuterats med
länsstyrelsen.
Själva strandlinjen lämnas i huvudsak orörd utom kring diket och längs västra
sidan av udden. Diket omvandlas till en ca 10 m bred kanal. Kanterna kring
kanalen fylls ut inom ett arbetsområde om ca 10 m.
Längs stranden anläggs en grusväg på torrare partier och tillgänglighetsanpassade spänger på blötare partier. Blå leden leds om så att den kommer att gå
längs detta stigsystem och kommer därmed närmare stranden än idag.
Objekt 11 (strandskogen), se karta 6, kommer att kunna bevaras, endast en
mindre del av objektet kommer att tas i anspråk för uppfyllnad (C). Den uppfyllda delen omvandlas till park där nyplanteringar görs. Av karta 7 framgår
att denna del saknar grova alar idag. Enligt karta 6 kommer ca 60 % av objekt
12 (björksumpskogen) att hamna på kvartersmark. En stor del av det som är
utmärkt som björksumpskog är dock tät granskog, se karta 7.
I den västra delen kommer ett visst intrång av bostadsområden ske inom
strandskyddet, men inom områden som idag inte är av våtmarkskaraktär.
Område A, se karta 7, behålls som naturmark och påverkas huvudsakligen
genom utglesning av skogen och stigdragningar. Eventuellt kommer en utsiktsbrygga att byggas inom detta område.
Område B behålls som naturmark, men en viss siktröjning görs. En stödmur
anläggs mot bostadsområdena som tar upp höjdskillnaderna. Närmast kanalen
görs en utfyllnad. Gångvägar och spångsystem anläggs och det utfyllda området återplanteras.
Område C är tänkt att bli en anlagd park ska samspela med omgivningen så
att övergångarna mellan de olika delområdena känns naturlig. Området kommer delvis att fyllas ut för att ta upp höjdskillnaderna vid husbyggnationen och
12

släntas ut mot stranden. En stor del av den blivande parken kommer därför att
nyplanteras. I delar av stranden (närmast vattnet) kan troligen dock den ursprungliga vegetationen behållas. Vassen utanför område C kommer att tas
bort.
Område D är en del av den anlagda parkmarken. En del träd kan sparas på
udden, men nyplanteringar tillkommer. Längs stranden kommer ett promenadstråk och ett bryggdäck att anläggas. Vass utanför västra delen av D kommer
att tas bort.
Område E. I den nordöstra delen av planområdet är det planerat att anlägga
en våtmark där man använder befintlig sumpskog för rening av dagvattnet.
Den utformas med en permanent vattenyta med djupare och grundare delar
där sedimentering och luftning kan ske. Den bör kunna anläggas så att den
befintliga växtligheten i sumpskogen kan bevaras. En mindre vall anläggs mot
sjösidan där vallen är tänkt förhindra att dagvattnet vid större flöden rinner
direkt ut i sjön. Våtmarken skall föregås av en oljeavskiljare för att förhindra
olja kommer ut i sjön. Ytan för våtmarken beräknas till 1300 m².
Möjligheter för arter knutna till strandskogen har i det omarbetade förslaget
mycket bättre förutsättningar att kunna finnas kvar i området än i det ursprungliga. Detta gäller framförallt fåglar som är beroende av strandskogen.
Inverkan på strandskyddet
Strandskyddsbestämmelserna syftar till att både tillgodose allmänhetens
tillgång till stränder och att värna den biologiska mångfalden.
I bägge förslagen kommer tillgängligheterna till stränderna att öka genom nya
stigdragningar. I det ändrade planförslaget kommer hela strandområdet att vara
kvar som natur/parkmark, medan delar exploateras och hårdgörs i ursprungsförslaget. Blå leden kommer att få en ny sträckning närmare stranden i bägge
förslagen, med möjligheter till förlängning av strandpromenaden norrut längs
Ullnasjön. I det omarbetade förslaget skapas en strandpromenad längs hela det
aktuella området i natur- eller parkmark på allmän platsmark.

A

Skogskvarteren

B

D

E
C
Kanalkvarteren

Karta 6. Omarbetat förslag till detaljplan visas tillsammans med karterade naturvärden. Rektifieringen är ungefärlig.
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Den biologiska mångfalden kommer att minska eller förändras då delar av området exploateras och övriga delar omvandlas till park eller gallras. Men i det
ändrade förslaget kommer de ekologiskt värdefullaste delarna (den grova alskogen) att kunna bevaras och den biologiska påverkan blir därför inte så stor.
Knappt hälften av stranden kommer i det ursprungliga förslaget att hårdgöras,
medan i reviderade förslaget behålls den ursprungliga stranden längs större
delen av sträckan.

Möjligheter till skadelindring

Möjligheterna att minska påverkan inom själva bostadskvarteren är naturligtvis liten i en så tät stadsstruktur som föreslagits, men i bägge förslagen är den
bästa åtgärden att förbereda skogen på exploateringen. På detta sätt kan träd
som är mer lämpade i tätortsnära områden ha hunnit etablera sig innan området exploateras. Gran är t.ex. en art som har svårt att klara omställningen till
ett tättbebyggt område. En skötselplan för området bör därför tas fram, där det
är värdefullt om nedanstående diskussioner om skötsel kan beaktas.
Ur ekologisk synpunkt är kanske det bästa om de kvarvarande sumpskogarna
helt lämnas utan skötsel, så att andelen död ved ökar. På sikt kan dock delar av
området växa igen med gran och de ekologiska värdena minska.
Området är redan idag mycket svårt att röra sig i, varför det ur rekreativ synpunkt finns anledning att göra skogen/parken mer tillgänglig genom stigsystem, belysning och informationsskyltar. En viss gallring är nödvändig. Det
finns stora möjligheter att behålla t.ex. alsumpskogen som en ganska gles skog
med stora träd (inom område A och B). Många sådana exempel finns längs
stränder i städer. Möjligheten att sätta upp holkar kan också göra att många
fåglar kan häcka i området, även om en del boträd försvinner.
I norra delen av området (område A) finns möjligheter att med skötselåtgärder
skapa en skog som är tåligare för slitage och som upplevs som trevlig. I denna
del bör man sträva efter att skapa en mer öppen karaktär med den gamla
lövängen som förebild. Detta kan i det långa loppet vara positivt för flora och
fauna i detta område. De idag öppna ytorna kan öppnas upp ytterligare för att
återskapa lite av miljön från 1900-talets början (se karta 4). Detta kan göras
14

genom en successiv urgallring av blandskog och igenväxningsbryn, där gran
tas bort så snart som möjligt.
I område B kan all gran tas bort och en gallring av övriga träd göras. Gallringarna kan företrädesvis genomföras närmast bostadskvarteren. Grova alar
sparas så långt som möjligt. Urgallringen sker i omgångar så att träden hinner
anpassa sig. Om buskar lämnas i grupper, har fågellivet större möjligheter att
finnas kvar i området. Detta kan göras så att utsikt mot Ullnasjön skapas.
Om träd och buskar som är bärande väljs för plantering kan detta gynna fågellivet. Inhemska busk/trädslag är att föredra ur ekologisk synvinkel.

Karta 7. Omarbetat strandförslag på en översiktlig tolkning av strandvegetationen. Tolkningen är gjord i fält och efter ortofoton, men är inte uppmätt varför
gränserna är ungefärliga.
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Naturinventeringar
I nedanstående bilaga redovisas urskilda naturvärden från Ekologigruppens inventering, Skogsstyrelsen inventeringar, biotopkarteringen, häckfågelinventeringen och groddjursinventeringen.
Ekologigruppens inventeringar
Inom citationstecken återges text från Ekologigruppens inventeringar, se karta
3. Utöver detta har en jämförelse med markanvändningen för ca 100 år sedan
gjort med hjälp av häradskartan från början av förra seklet, se karta 4.
Objekt 4
“Ek åldersklass >120 år eller mycket grova träd, kommunalt naturvärde, grov,
död.” Jämför man med häradskartan från 1901 - 1906 borde dessa ekar ha stått
i kanten mellan dåvarande åkern och skogen. Troligen nyttjades åkermarken
tidigare till ängsslåtter och dessa ekar är då en rest från ängsbruksperioden.
Träden står strax utanför strandskyddat område.
Objekt 11
“Strandskog med al, åldersklass 60 - 120 år, kommunalt naturvärde. Mycket
död ved. Rikt buskskikt; hägg, alm, björk. Ganska smal albård, ca 20 m.” På
häradskartan varierar markanvändningen längs stranden så att marken innanför brukades som åker, skog eller ängsmark. Längst i NV är området närmast
Sjöstugan markerat som ängsmark med skogstecken, varför alen troligen har
relativt lång kontinuitet i detta område.
Objekt 12
“Triviallövskog av högörtstyp med björk, åldersklass 60 - 120 år, lokalt - kommunalt naturvärde. Rikt buskskikt sälg, hägg. Fältskikt trivial högört men även
det mer exklusiva gräset hässlebrodd.” Enligt den gamla häradskartan har
delar av området varit åker medan andra delar har varit skog.
Objekt 13
“Triviallövskog av lågörtstyp med björk, åldersklass 60 - 120 år, kommunalt
naturvärde. Rikt buskskikt, skogstry, olvon, hägg, måbär. Fältskikt: Lågörttyp.
Signalarter: ormbär, trolldruva, blåsippa.” Större delen av detta området har
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troligen varit skogsmark relativt lång tid, då marken har denna beteckning på
häradskartan. Antagligen betades dock skogen vid denna tidpunkt.
Objekt 14
“Videbuskage/högörtäng med vide, och sälg, åldersklass 30 - 60 år, lokalt
naturvärde. Rikt fågelliv. Svarthätta, trädgårdssångare, rörsångare, näktergal.”
På häradskartan är detta en ängsmark intill torpet Sjöstugan. Ängen har troligen lämnats och växt igen av sig själv.
Objekt 15
“Blandskog av grästyp med björk, åldersklass 30 - 60 år, lokalt naturvärde.
Igenväxande betesmark. Torprester. Restaureringsmöjlighet. Vackert läge mot
golfbana. Fältskikt: Lundkovall, blodrot, ängshavre, brudbröd.” Området är på
häradskartan markerat som skogsmark intill torpet Sjöstugan.
Skogsstyrelsens inventering
Sumpskogsinventeringen
ObjektID: 100896021.
Strandskog vid sjö 3 hektar. Strandskog som till väsentlig del ansluter till
Ullnasjön. Mer än 85% krontäckning med mer än 70% löv. Gallringsskog.
Alskog, blandat eller ospec dominerar. Olikåldrigt trädbestånd. Svag lokal
påverkan/störning finns i anslutning till väg och av avverkning.
Bedömningen bygger på flygbildstolkning 1996.
Objekt S
Utmärkt med S och blå färg finns på kartan finns en framtida nyckelbiotop
av barrblandskog. Nedanstående information är hämtad från Skogsstyrelsens
inventering.
“Ett stort inslag av gammal och grov och gammal tall bland yngre träd mest
tall. Området har varit betydligt glesare bevuxet med tall, troligtvis har skogsbete bedrivits här. Gamla tallar har en spännande insektsfauna bl.a. finns spår
av reliktbock i flera träd. Naturvärdet bevaras om de gamla träden får växa i
ett glest nätverk av träd. De ska helst vara solbelysta.” Spår av reliktbock Nothorina punctata och enstaka – sparsamma förekomster av tallticka Phellinus
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pini har påträffats under nyckelbiotopsinventeringen. Området ligger utanför
det strandskyddade området.
Biotopkartering
I augusti 2009 biotopkarterades Täbys del av Ullnasjöns stränder av Naturvatten AB (2009). Inom detaljplaneområdets gränser finns en landsträcka (6),
tre sjösträckor (10, 11 och 12) samt två biflöden (2 och 3). Dessa områden är
markerade i karta 3.
Landsträckan utgörs av ett alkärr med rikligt med död ved och ett tätt buskskikt. Området närmast stranden har ett ringa värde för friluftslivet medan
omgivningarna (> 30 m från stranden) har ett högt värde för friluftslivet (här
går bl.a. Blå leden). Området har inte värderats med någon naturvärdesklass.

Fågelinventeringar
Området är mycket fågelrikt och det finns ett stort antal häckande fåglar i
strandskogen.
Enligt Hans-Erik Nordin i Täby naturskyddsförening häckar stjärtmes och
mindre hackspett i sumpskogsområdet. Mindre hackspett och stjärtmes är
två arter som hör ihop med sumpskogar, i våra trakter gärna längs t.ex. insjöstränder. I vassarna utanför stranden häckar enligt Hans-Erik Nordin rörsångare och sävsångare. I vassarna födosöker regelbundet brun kärrhök. Vissa år
har flodsångare och gräshoppsångare sjungit här.
Under våren 2009 har området inventerats av Stefan Paulin i projektet ”Atlasinventering av fågellivet i Stockholms rapportområde 2007-2011”.

Sjösträcka 10, öster om udden, har tät övervattensvegetation med vass och säv
med en bredd om 50 m. Mjukbotten. Arter som hittades var näckmossa,
gäddnate, strandklo, vattenstjärna, bredkaveldun, sjöfräken, kråkklöver,
starr (art ej angiven), vass m.m. En viss mängd död ved finns. Området
är inte bra för kräftor. Sträckan är inte klassad som ett område med naturvärde.
Sjösträcka 11, själva udden, har tät övervattensvegetation med vass och säv
m.m. av en bredd om 10 m. Vass, säv, topplösa och gul näckros hittades.
Grus, sten och block dominerar och området kan därför ha relativt stor betydelse för kräftor. Ingen död ved. Sträckan är inte klassad som ett område
med naturvärde.
Sjösträcka 12, väster om udden består av tät övervattensvegetation, med
vass och säv m.m. av en bredd om 50 m. Vass, säv, korsandmat, gul näckros, topplösa, svärdslilja, sjöfräken, kalla (missne) och andmat hittades.
Mjukbotten och därför ingen kräftbiotop. Död ved saknas. Sträckan är inte
klassad som ett område med naturvärde.
Biflöde 2 är ett litet tillflöde som rinner ut i Ullnasjön genom översilning.
Biflöde 3 är ett dike som är muddrat. Översilning förekommer dock.
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Foto 12 Hägg är vanligt förekommande i området.

De observerade arterna dokumenteras i en 20-gradig skala där säker häckning bygger på observationer som t.ex. bobygge, matning av ungar etc. Trolig
häckning är t.ex. när fåglarna parar sig, besöker ett sannolikt bo etc., medan
möjlig häckning är den lägsta kategorin och förekommer om ett par befinner
sig i lämplig miljö, observation av sjungande hanar e.t.c.

Groddjursinventering
Inga groddjurslokaler hittades inom det aktuella området under inventeringen
2007, men spelade padda hördes i vassarna norr om det aktuella området 2008
(Conec 2010).

Följande arter har hittats som säkra häckare i området är; kråka, gräsand,
mindre hackspett, större hackspett, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast,
trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare, stjärtmes, entita, blåmes, talgoxe,
nötväcka, trädkrypare, trädpiplärka, stare, bofink och sävsparv.
Möjliga häckare är skogssnäppa, ringduva, gärdsmyg, järnsparv, näktergal, rödvingetrast, rörsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare och
stenknäck.
Mindre hackspett är en rödlistad art, vilken klassas som missgynnad (NT)
(Artdatabanken 2005). För att arten ska kunna häcka krävs döda lövträd och
begränsande faktor tycks vara födotillgången under vintern. De häckande
individerna är stationära. Under vinterhalvåret och våren utgörs födan till
stor del av skalbaggslarver som lever i död ved. För att häcka framgångsrikt
behöver ett par cirka 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp
till 200 ha. Revirets storlek ökar med lövskogens uppsplittring. Under vinterhalvåret kan dock arten födosöka i ett betydligt större område. Häckningen
sker i murkna lövträdsstammar eller stubbar (oftast klibbal eller björk). Ett
nytt bohål hackas ut varje vår (Uppgifterna är hämtade från Artdatabankens
faktblad).
I karta 8 visas sumpskogsområden enligt sumpskogsinventeringen och en grön
ruta som illustrerar 40 hektar. De blåskrafferade sumpskogsområdena är dock
tilltagna i underkant, eftersom t.ex. delar av sumpskogen vid Ullnasjöns strand
inte tagits med. Förutom sumpskogsområdena bör även ädellövträden kring
Hägerneholm vara lämpliga födomarker för den mindre hackspetten.
Karta 8. Sumpskog enligt sumpskogsinventeringen, delar av sumpskogen vid
Ullnasjön saknas i den inventeringen. Den gröna rutan illustrerar 40 hektar.
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