NATURPARKSPLAN
DEL 2, introduktion
Täby kommun 2011

FÖRORD
Täby kommun, genom Poa Collins och Cecilia Lundin, gav skogsmästare Katrine Andersson
uppdraget att göra en naturparksplan med fördjupade mål och skötselinstruktioner,
gällande träd och buskskiktet i kommunens naturparker. Detta genomfördes under
perioden januari - juli 2011 med stöd av Anna Feltelius, landskapsarkitekt och Cecilia
Lundin, jägmästare.
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Introduktion

INTRODUKTION
Den fördjupade naturparksplanen har tagits fram för att tydliggöra målet med skötseln för
varje naturparksområde. I Täbys naturparker finns många olika naturtyper och en variation
av olika trädslag och buskar. Varje naturpark har sin karaktär. Av den anledningen har varje
naturpark fått en beskrivning, tydliga mål för naturområdet och skötselåtgärder för att uppnå
målen. Samtliga naturparker är inventerade, utom de som finns med i naturparksplanen
från år 2008. Beskrivningen är gjord utifrån naturparkernas träd- och buskskikt samt om
det finns rekreativa värden inom området. Tydliga mål är specificerade för varje naturpark,
det vill säga vad som ska uppnås för att utveckla de värden som finns. Skötselåtgärderna är
kopplade till målen för varje naturpark. Samtliga naturparksområden finns med på en egen
flygbildskarta. På flygbildskartan finns fastighetsgränser, fornlämningar, naturparkens
gränser, specifika ytor och anmärkningsvärda träd markerade.

Naturparksskötsel med häst i Ensta naturpark februari 2010.
Foto: Stefhan Markström
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Naturparkskötsel

FEM ÖVERGRIPANDE SKÖTSELOMRÅDEN
Täby är indelat i fem övergripande skötselområden. Naturparkerna i dessa områden sköts sedan
med femårs intervall. Det mesta arbetet med gallring och röjning förläggs då till perioden
november - april. Detta för att få en rationellare skötsel med både logistiska och ekonomiska
fördelar.
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NATURPARKSSKÖTSEL
Variation
Den fördjupade naturparksplanen syftar till att skapa varierade skogsmiljöer, utifrån de
förutsättningar som finns inom varje naturpark. Variation i skogmiljöer kan uppstå på olika
sätt, till exempel genom trädens rumsliga fördelning, trädens ålder, trädslagssammansättning
och skiktning. Variation i en skog kan vara att träden står omväxlande tätt eller glest, träd
med olika åldrar som växer tätt intill varandra eller att en hel grupp unga träd växer intill en
annan grupp av stora gamla träd. Genom skötsel finns också möjlighet att skapa eller bevara
små luckor bland träden, för att ge variation. Att vid skötselåtgärder tänka på trädens rumsliga
fördelning, ålder, sammansättning och skiktning – skapar variation för framtiden.
Variation med olika sorters träd och buskar bidrar till höga naturvärden och att djur och fåglar
finner sin specifika livsmiljö, till exempel i olika sorters trädslag och buskar. Ekar, aspar och
sälgar är exempel på biologiskt värdefulla lövträd, vilka många insekter och lavar är knutna
till. Detta är en aspekt som naturparksplanen försöker ta stor hänsyn till. I en del naturparker
kan variationen skapas med enstaka skötselåtgärder och resultatet kan upplevas direkt. I andra
fall kan det behövas flera ingrepp över tiden och målet och variationen kan upplevas först
efter återkommande insatser.
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Träd och växtlighet är nästan alltid värdefulla eller viktiga för en plats karaktär. Därför sparas
de under förutsättning att de inte utgör någon fara. Detta gäller även de döda träden. När ett
träd tas bort är det för att gynna något annat träd. I naturparkerna sparas också träd som har ett
annorlunda utseende, ett ovanligt växtsätt eller till exempel träd med ovanliga förändringar.
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Döda träd är viktiga och mycket värdefulla för mångfalden och variationen i vår tätortsnära
natur. Eftersom de som har stort behov av döda träd (fåglar, insekter, mossor, lavar, svampar)
har väldigt olika krav, behövs det variation även bland de döda träden. Att lämna både stående
och liggande döda träd, och av olika trädarter, både solbelysta och beskuggade är mycket
viktigt för den biologiska mångfalden.
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1. Västra Täby, 2. Södra Täby, 3. Norra Täby, 4. Östra Täby, 5. Centrala Täby
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Naturyper

NATURTYPER
I den fördjupade naturparksplanen finns begrepp som beskriver naturparkens karaktär och/eller
naturtyp. Här nedanför följer ett antal begrepp som tas med i beskrivningarna och målen för
naturparksområdena.

Tallpelarsal
När växtförhållandena är bättre än på hällmarken växer tallarna högre och blir grövre.
Är trädslaget i området övervägande tall får skogen ofta karaktären av en pelarsal. En
tallpelarsalsskog är ljus och luftig med god genomsiktlighet och ofta finns små granar eller
tallar i det glesa underskiktet.

Hällmarkstallskog
I hällmarkstallskogen växer tallarna glest mellan de öppna berghällarna. Marken är torr och
mager och täcks med ett tunt jordtäcke. Träden här är långsamt växande, relativt korta, ofta
krokiga och smala, men kan trots det leva i flera hundra år. I underskiktet växer ofta små rönnar
och små björkar av buskkaraktär.

Tallpelarsal i naturparken vid Vågsjö koloniområde.

Hällmarkstallskog på Löttingekullen.
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Naturyper

Granpelarsal

Barrblandskog

En pelarsalsskog av gran är ofta en ganska mörk skog. Under granarna växer nästan inget
annat än mossa eftersom granarnas grönkronor är täta och väldigt lite solljus når ner till
marken. Granskogen kan kännas tyst och rofylld och är ofta lätt att gå i då marken är täkt av
ett lager med barr och mjuk mossa.

I barrblandskogen växer övervägande tallar och granar. Lövträd finns som enstaka exemplar
eller i små grupper. Barrblandskogen är ofta flerskiktad. Med detta menas att träd finns i olika
ålder och i varierande höjd.

Granpelarsal i Konvaljevägens naturpark.

Barrblandskog i Mörtsjöns naturpark.
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Naturyper

Naturskogskaraktär

Ädellövskog

När skötseln av ett skogsområde uteblivit eller har långa intervaller kan skogen få en karaktär
av vildmark (naturskog) med omkullfallna träd, stående och liggande döda träd, täta dungar,
spontan föryngring i luckor och en stor blandning av olika trädslag. Denna skogstyp har ofta
höga naturvärden, eftersom variationen och tillgången på död ved är stor.

De åtta ädla lövträden är: ask, alm, ek, bok, avenbok, lind, lönn och fågelbär (körsbär). När
dessa träd utgör mer än 50 % av skogens trädslagssammansättning är det en ädellövskog.
Ädellövskog finns framförallt i södra Sverige. I trakterna kring Täby finns enstaka
ädellövskogslundar med ask och ek, framförallt längs Värtan i Hägernäs och i Näsbypark. De
ädla lövträden är inte något vanligt inslag i Täbys naturparker. Av den anledningen värnas och
gynnas de ädellövträd som finns, samt i de miljöer där de är på gång att etablera sig.

Naturskogskaraktär i Mörtsjöns naturpark.

Ädellövskog längs Hägernäs strandpromenad.
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Naturyper

Sumpskog
I en sumpskog växer träden på socklar, små upphöjningar, eftersom marken regelbundet
svämmas över med vatten under snösmältningen och vid ihållande regn. Det vanligaste
trädslaget på sådana platser är klibbal, i naturparksplanen namngiven som al. Men här kan
också växa enstaka tallar, granar och björkar.

FÖRKLARING AV BEGREPP I NATURPARKSPLANEN
Skiktad skog
I en flerskiktad skog finns träd i olika åldrar, både gamla och unga. Träden är olika höga och
kan ses i olika nivåer, (så kallade skikt). En flerskiktad skog ger stor variation.
•
•
•

Alsumpskog intill Hägernäsvikens strand.
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Övre skiktet – De högsta och nästan alltid de äldsta träden
Mellanskiktet – Träd som har grott ett tiotal år senare än de i övre skiktet. De når ofta
upp till halva höjden av de äldsta träden. Här finns även enstaka ovanligt stora rönnar.
Undre skiktet – De minsta träden. Det kan vara årsskott och små träd som är två till tre
meter höga. Hasselbuketter, enbuskar och rönnbuketter, räknas så gott som alltid till
det undre skiktet.

Skiktad barrskog i Hagbyvägens naturpark.
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Begrepp

Pansarbark
När en tall har blivit närmare 200 år börjar barkstrukturen att förändras. Barken spricker
upp i decimeter stora bitar, ytan är plan och slät och mönstret som bildas påminner lite
om sköldpaddans skal. Denna barkstruktur kallas vanligtvis för pansarbark, men både
sköldpaddsbark och krokodilbark kan beteckna detta fenomen. Detta är också en indikation på
att trädet är mycket värdefullt som naturvärdesträd, för sin omgivning och för den biologiska
mångfalden.

Skiktad lövskog. Hasselbuketter under ädellövträd i Täbyvägens naturpark, Ella gård.
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Gammal tall i Gnejsvägens naturpark, Mosstorp.
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Begrepp

Spärrgreniga tallkronor

Självgallring

När tallen blivit så pass gammal, att den börjat utveckla pansarbark, har den också avtagit
i höjdtillväxt. Gamla tallar av detta slag får ofta en mycket platt grönkrona, vars grenar är
krokiga och växer mer åt sidorna än på höjden. Tallens topp planar ut och blir spärrgenig.
Spärrgreniga tallar är ett kännetecken på att tallen uppnått en mycket hög ålder.

Träd som växer för tätt blir långsmala och kan bara utveckla små högt uppdragna grönkronor.
Många träd som växer för tätt dör av brist på ljus och i konkurrensen om vatten och näring.
De kvarvarande träden blåser då ofta omkull eller bryts av tung blötsnö eftersom de är både
klena och instabila. För att motverka självgallring kan skogen gallras. De kvarstående träden
blir där med stabila och livskraftiga, när de får ljus och utrymme.

Spärrgrenig tall i Konvaljevägens naturpark, Roslags-Näsby.

Döende tallar i Hagbyvägens naturpark.
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Begrepp

Konkurrens

Död ved

Eftersom granar trivs bra i skuggan växer de gärna upp under andra träd. När de blivit så stora
att de växer in i eller i genom exempelvis en tallkrona mår tallen inte bra. Tallkronan hamnar
delvis i skugga och trädet blir mindre livskraftigt. När tallen successivt beskuggas av granar,
tar den skada och tappar ofta barr, vilket i sin tur leder till att tallens grönkrona minskar. För
att en tall ska kunna bli månghundraårig, är det därför angeläget att skapa ljus och utrymme
för tallens krona, genom att ta bort de granar som växer in i tallkronorna. Även för ekarnas
grönkronor är det viktigt att skapa ljus och utrymme på detta sätt.

Omkullfallna träd, stående döda träd och avbrutna träd (naturliga högstubbar), det vill säga
död ved i alla dess former, är mycket viktigt att spara och värna om, för att upprätthålla
livsmiljöer för alla de organismer som är beroende av död ved. En tredjedel av skogens alla
arter kan inte leva på levande träd – De är knuta till död ved. Hackspettar söker efter föda i
döda träd, till exempel insektslarver. De gör håligheter när de hackar i veden och skapar på
så sätt bohål som senare används av häckande småfåglar. Även en variation av död ved är
viktigt att beakta vid skötseln. Död ved av olika trädslag, både liggande och stående, olika
dimensioner av död ved, solbelyst och beskuggad död ved, skapar förutsättningar för olika
sorters arter, som har specifika krav på den döda veden. Vid skötseln är det därför viktigt att
lämna kvar olika sorters döda träd, lövträd respektive barrträd, grova och klena. Trädstammar
som står eller ligger i skuggan och trädstammar som står eller ligger i solen. Död ved i
varierande form och struktur är värdefull för en mängd olika organismer. Ibland kan även
högstubbar kapas av stående träd, för att öka mängden död ved – en aktiv insats för att gynna
alla de arter som är knutna till död ved.

I Prästgårdsvägens naturpark växer granar upp i de gamla tallarnas kronor, Täby kyrkby.

Spillkråkan hackar hål för att finna insekter och larver.
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Begrepp

Värdefulla träd

Död ved i olika strukturer.

VÄRDEFULLA TRÄD
Sälgen
Först på våren, bland träden, blommar sälgen och dess videsläktingar. För de nyvakna
insekterna, humlorna och bina, är den oerhört viktig. Tidigt på våren är sälgen deras
enda födokälla. Det är sedan dessa insekter som pollinerar våra fruktträd, bärbuskar och
trädgårdsgrödor. Sälgen är därför direkt avgörande för tillgången på frukt och bär i våra
trädgårdar. Sälgar är dessutom en värdefull bostad åt en mängd andra smådjur och lavar.
Sälgar kan lätt se lite skräpiga ut, men det då de är som allra värdefullast. Naturparksplanen
försöker ta stor hänsyn till sälgarna, för att värna om deras bevarande och fortsatta utveckling.

Solbelyst liggande död tall, Ella Gård.

Sälgblommor tidigt på våren i Marielunds naturpark, Gribbylund.

Stående död tall i Lövbackens naturpark, Ella park.
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Värdefulla träd

Värdefulla träd

Eken
Tätortsnära sälgar.

Eken är unik av flera olika skäl. Dels kan den uppnå extremt hög ålder och bli mycket
storväxt, dels är den en utomordentlig artrik miljö för till exempel svampar, lavar och insekter.
Vissa ekar kan bli 1000 år gamla och minst 1000 olika arter är knutna till eken. Många av
ekens arter bebor de gamla, grova och solexponerade träden. Ekar utvecklas bäst om deras
grönkronor har gott om utrymme och god ljustillgång.

Insekter, hackspettar och tickor behöver sälgen, Prästgårdsvägens naturpark.

Mulmekar är värdefulla för flera rödlistade arter t.ex. bredbandad ekbarkbock. En
puppkammare av bredbandad ekbarkbock är funnen vid en inventering år 2006 på denna ek.

Blommande sälgar längs Stockholmsvägen.
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Värdefulla träd

Värdefulla träd

Tallen

Aspen

En tall är ett tåligt träd som kan klara väldigt olika markförhållanden. Tallen kan växa på
berghällar, nästan utan jord och vatten. Den finns också i blötare terräng som på myrar och
i sumpskogar. Man kan också se den växa i hagmarker och ute på ängar. Den är dessutom
ett stadigt träd med djupgående rötter som, när den har bra förutsättningar, sällan blåser
omkull. Viktigast för tallens överlevnad är solljus. Om tallen har en solig växtplats kan den
bli 400-500 år gammal och det finns faktiskt enstaka ännu äldre exemplar i landet. Därför
är det viktigt att friställa de stora gamla tallarna i naturparkerna som ofta hotas av granar
och snabbväxande lövträd, så som asp och björk. Dessa träd växer ofta tätt inpå eller upp i
de stora tallarnas grönkronor och beskuggar dem. Att tallar får bli så pass gamla och grova
är inte något vanligt inslag i dagens skogsbrukarland, Sverige. Av den anledningen är det
också angeläget att bevara och ge förutsättningar för de gamla träden och deras fortlevnad.
Månghundraåriga tallar, med pansarbark och spärrgreniga kronor, utgör ett stort naturvärde i
dagens skogslandskap. I de tätortsnära skogsområdena finns goda möjligheter för att tallarna
ska få bli riktigt gamla i framtiden.

Gamla, grova lövträd (främst aspar) är mycket värdefulla som hålträd. Det är ett relativt mjukt
träslag, insekter och fåglar äter och hackar sig lätt in i veden. Här är ett bra exempel på det.
Hackspettarna har ordnat flera möjligheter åt andra fåglar som behöver bohål för häckningen.

Stora frihuggna tallar i Ella gård.
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Värdefull asp vid Mörtsjön.
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FORNLÄMNINGAR

Fornlämningar

Efraimsberg stenröse f d väderkvarn (1800-tal)

Fasta fornlämningar skyddas av Lag (1988:950) om kulturminnen mm 2 Kap 1:a paragrafen.
Kulturminneslagen säger inget om hur gammal en lämning måste vara för att ses som en
fornlämning, utan anger bara ett antal exempel. En fast fornlämning kan till exempel vara
gravar, resta stenar, ristningar och målningar, lämningar av bostäder och boplatser, ruiner av
försvarsanläggningar, färdvägar, broar och vårdkasar. Lagen säger att det ska vara lämningar
efter människors verksamhet under forna tider, ha tillkommit genom äldre tiders bruk och
vara varaktigt övergivna. Är detta förutsättningarna, så anses det vara en fast fornlämning.
Fornlämningar får inte förstöras. Vid skötsel av naturparker med fornlämningar ska de
synliggöras och den biologiska mångfalden ska behållas I Täbys naturparker finns många
fasta fornlämningar från varierande tidsålder. Här nedanför visas några exempel:

Gribbylund, Norra Fronten (1900-tal)

Bevarande
•
•
•
•

Kör- och släpskador på och kring fornlämningen får inte uppstå
Rishögar eller kompost får inte läggas på fornlämningen
Ris får inte eldas på fornlämningen, inte heller inom fornlämningsområdet
Fornlämningen får inte förstöras enligt kulturminneslagen

Målbild
•
Att synliggöra fornlämningen
•
Att behålla de buskar och träd som är värdefulla för biologisk mångfald, runt i kring
fornlämningen
•
Fornlämningar fria från högvuxen växtlighet
•
Välbehållna bärande träd och buskar (enar, nypon, slån, ek, hassel, hägg)
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Fornlämningar

Rusthållarvägen stenröse (bronsålder)

Skogliga rum

EXEMPEL PÅ SKOGLIGA RUM - MILJÖBILDER FRÅN
NATURPARKERNA
Föryngring i luckor för nästa generations stora träd.

Små granar bland stora tallar och björkskott, Videbackens naturpark.

Flottiljevägens fornminnesområde (järnålder)
Foto: Anna Feltelius
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Skogliga rum

Aspgrupp i pelarsalskaraktär- Marielunds naturpark.
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Skogliga rum

En skärm av små granar som skydd mot bebyggelse för att skapa ”i skogen känsla”Tornugglans naturpark.
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Skogliga rum

Björkgrupp i pelarsalskaraktär - Täbyvägens naturpark
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Skogliga rum

Alsumpskog och grova gamla alar - Hägernäs strandpromenad
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Skogliga rum

Vril- ett slags cellförändring som vanligtvis förekommer på björk. Ett exempel på
annorlunda träd som sparas i naturparkerna.
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Skogliga rum

Ädellövskog - Hägernäs strandpromenad
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Skogliga rum

Täta häggbuskage och hasselbuketter under ekarna vid Ullnasjön. Området är klassat som
nyckelbiotop.
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Skogliga rum

Ljus och genomsiktlig tallskog gör det lätt att promenera i Lövbackens naturpark.
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Skogliga rum

Skogliga rum

Genom alsumpskogen vid Hägernäsvikens strand leder en ca 500 m lång spång.
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Vitsippor och hasselbuketter i Täbyvägens naturpark - på gränsen mellan Skarpäng och Ella
gård.

Fördjupad naturparksplan

