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Landskapet är ett ekosystem eller habitat för allt levande men
det är också inramningen av den mänskliga tillvaron som förutom grundläggande behov som mat och energi också bidrar till
mening och sammanhang i tillvaron i form av upplevelser, minnen och möjligheter att gestalta framtidsdrömmar. Landskapet
är den helhet där allting händer1.

1

Riksantikvarieämbetet 2008. Förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige. Slutredovisning av regeringsuppdrag.
Rapport 2008-01-15.
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Inledning

Stockholmsregionen växer och trycket på den
regionala grönstrukturen likaså. Här måste
olika aktörer ständigt förhandla om utrymme
och det är inte alltid som anspråken är förenliga med varandra. En långsiktig och hållbar
landskapsförvaltning måste bygga på en sammanvägning av anspråken på bevarande av
ekologiska, kulturella och estetiska värden med
behoven av ekonomisk och social utveckling.
God planering handlar om att undvika beslut
som får oåterkalleliga följdeffekter och att skapa
förutsättningar för ett fortsatt formbart landskap. För att hitta rätt balans mellan att skydda,
förvalta, planera och utveckla är det viktigt att
se landskapet som arena för konflikter och förhandling. Det betyder att inget anspråk på hur
landskapets resurser ska användas ensidigt kan
ha företräde utan att en avvägning först gjorts
mellan olika anspråk. Denna rapport bidrar
med underlag till en sådan avvägning.

Arbetets syfte och mål
Rapporten är utförd av Ekologigruppen AB
och AKT Landskap på uppdrag av Upplands
Väsby kommun. Projektet är delfinansierat av
landstingets miljöanslag då det behandlar landskapet på en regional nivå och berör ett ämne
som kan påverka boende i en rad olika kommuner.
Rapporten har två huvudsyften, dels ska den
fungera som underlag i miljöbedömningen i de
fördjupade översiktsplaner som pågår i de västra
delarna av Upplands Väsby och dels kan den fungera som ett första steg mot ett handlingsprogram
för kilen. Rapporten belyser de regionala värdena
på ett sätt som inte är möjligt i en lokal studie. Ambitionsnivån i rapporten utgår från att påverkan på
Järvakilen är en kritisk faktor för möjligheterna att
genomföra planarbetet. Sammanfattningsvis syftar utredningen i första hand till att beskriva kilens
regionala värden och funktioner.

•
Vilka är de regionalt viktigaste värdeområdena? Värdekärnor för biologisk mångfald? Sociala värden/upplevelsevärden? Friluftsområden? Kulturmiljökvaliteter? Aktivitetspunkter för regionalt viktigt friluftsliv?
•
Vilka är de regionalt viktigaste funktionerna? Habitatnätverk, vandringsleder och
cykelleder, strandpromenader, kulturhistoriskt
intressanta strukturer (t.ex. ägogränser, gamla
vägar mm), ekosystemtjänster, mm.
I rapporten ligger tyngdpunkten på kulturmiljövärden, bl.a. då de ofta behandlats översiktligt eller blivit förbisedda i liknande sammanhang.
Det saknas förebilder när det gäller att
prioritera regionala värden i grönstrukturen.
Arbetet med denna rapport har präglats av en
mängd försök att hitta lämpliga metoder att
beskriva värdena. Resultatet kan på många sätt
betraktas som en pilotstudie, som visar på möjligheter och svårigheter.

Läsanvisning
Rapporten består av tre olika delar: kulturmiljövärden, biologisk mångfald samt ett avsnitt
som behandlar sociala värden i gröna miljöer,
så kallade naturrekreationsvärden. Kulturmiljöavsnittet ger en grundläggande förståelse för
varför landskapet ser ut som det gör idag, något som är nödvändigt för planerare att förstå
för att kunna fatta rätt beslut om bland annat
exploatering. Till kulturmiljökapitlet byggs biologisk mångfald där kilens viktigaste naturvetenskapliga värden beskrivs. Kulturmiljö och
biologisk mångfald formar tillsammans förutsättningar för det tredje kapitlet; naturrekreation. Det här kapitlet behandlar hur vi människor rekreerar oss i naturen. Utgångspunkten är
att tillgången till naturrekreation är en kritisk
folkhälsofråga.
Till vart och ett av dessa tre delar hör en
metodbeskrivning och en redogörelse av vilka
regionala värden som bör uppmärksammas
och prioriteras vid framtida planering av markanvändning. I inledningen följer en kort presentation av Stockholms samtliga gröna kilar.
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Stockholms gröna kilar
Stockholmsregionen är en grön storstadsregion ur ett internationellt perspektiv. Exploateringen har skett radiellt kring ett transportnät
som utgörs av järnvägar och motorleder. Det
stjärnformiga bebyggelsestrukturen ger förutsättningar för ett boende med goda kommunikationer som samtidigt ger både god tillgång
och nåbarhet till grönområden av hög kvalitet. Kilstrukturen innebär att en stor mängd
människor får tillgång till stora grönområden
och fungerar mycket mer effektivt än vad till
exempel en struktur med ett grönt bälte runt
staden skulle göra. Nedan följer en kortfattad
beskrivning av kultur, natur- och naturrekreationsvärden i Stockholms övriga nio kilar (huvudsakligen hämtad från RUFS-arbetet). Kilarnas avgränsningar är i något förkortat version,
hämtade från de avgränsningar som redovisas i
RUFS 2010, utställningsversionen.
Järvakilen
Järvakilen är regionens mest centralt belägna
gröna kil, med viktig funktion som tätortsnära
natur. Kilen innehåller många olika värden av
hög kvalitet, b. la. i nationalstadsparken och i
flera stora naturreservat. Här finns välbesökta turistmål, strand- och vattenområden och
stora kulturmiljövärden, viktiga för regionens
karaktär och attraktivitet. Kilens norra delar
omfattar långa Mälarstränder, ett kulturlandskap kring Sigtuna och Håtuna som är knutet
till Sveriges äldsta historia samt ett vattenstråk
mot Uppsala, med höga kulturmiljö-, naturoch rekreationsvärden. Kilen är betydelsefull
som spridningssamband för ädellövskogsarter,
men även för gamla barrskogar. Järvakilen har
också betydelse för luftomväxling och klimatutjämning för Stockholms innersta delar.
Rösjökilen
Kilen har ett varierat utbud på upplevelsevärden, från Törnskogens ”vildmark” till ”Runriket” i Täby/Vallentuna. Här finns flera sjöar
med rikt fågelliv och välbesökta skridskobanor
vintertid. Södra delen är viktig för tätortsnära
rekreation, har många spår och leder samt flera
tysta områden. Rösjökilen är, i likhet med Järvakilen en av de kilar med störst betydelse för

artrikedomen i Stockholms innersta delar. Här
finns viktiga spridningssamband för barrskogslevande och ädellövskogslevande arter bl.a.
med stor betydelse för Nationalstadsparkens
artrikedom. E 18 utgör en stor barriär.
Angarnkilen
Angarnkilen bär ett långt, historiskt arv med
en stor mängd runristningar. Långhundraleden
till Uppsala är ett riksintressant levande kulturlandskap. Tärnanområdet är ett av regionens
viktigaste storskogsområden, här finns även
värdefulla tysta områden. Kilen innehåller två
regionala vandringsleder och den kända Angarnssjöängen, länets främsta fågellokal.
Bogesundskilen
Bogesundslandet har en viktig funktion för friluftslivet med stora, sammanhängande skogsområden, ett rikt kulturhistoriskt landskap,
långa och många spår och leder. Kilen innehåller stora, tysta områden relativt nära city och en
lång kustremsa.
Nacka –Värmdökilen
Kilen förser stadens invånare med ett stort utbud av upplevelsevärden kopplat till vatten, såsom utsiktsplatser, badvikar, båthamnar, klippor och stränder. Vattnet, närheten till skärgården och en stor mängd fritidshus bidrar till ett
stort besökstryck under sommarhalvåret. Kilen
innehåller viktiga regionala spridningssamband
för arter knutna till gammal barrskog. I kilen
finns flera ”flaskhalsar” på grund av landskapets karaktär och stort bebyggelsetryck.
Tyrestakilen
Kilens viktigaste funktion är tillgången till Tyresta nationalpark. Tyrestas storlek, urskogskaraktär, tystnad och biologiska mångfald så nära en
huvudstad, är unik i ett internationellt sammanhang. Nackareservatet och Erstaviks omgivningar
ger stadens invånare god tillgång till tätortsnära
natur och är ett av Stockholms mest använda friluftsområden, med b.la. välbesökta skridskoisar.
Kilen innehåller totalt tre friluftsgårdar, stort utbud av upplevelsevärden och aktiviteter, badplatser, många spår, leder och utbud på service.
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Hanvedenkilen

Ekerökilen

Kilen har en viktig funktion som rekreationsskog, med stora, obrutna skogsområden i
kombination med friluftsgårdar, spår, leder
och service. Hanveden utgör ett av regionens
viktigaste storskogsområden, med tysta områden och ett stort inslag av vatten. Tillgången till
regionala leder är stor. Kilen innehåller viktiga
spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog och ädellövskog.

Kilen innehåller ett småbrutet Mälarlandskap
på flera olika öar. Ekerö och Munsö präglas
av Uppsalaåsen. Kilen innehåller stor tillgång
på kulturhistoriska miljöer, landskap, gårdar
och kyrkor. Drottningholms slott är ett objekt på UNESCOs världsarvslista. Lovön och
Kärsön är välbesökta rekreationsområden, b.la.
för Stockholms centrala delar. Kilen innehåller
mycket viktiga kärnområden och spridningssamband för ädellövskogslevande arter.

Bornsjökilen
Kilen innehåller bl.a. ett sprickdalslandskap
med branta förkastningsbranter, vilket ger vida
utblickar samt många sjöar och vattendrag. Mälarens stränder är långa och varierande. Kilen
innehåller stora skogs- och kulturlandskap i
Bornsjöns omgivningar, liksom rekreationsskogar och anläggningar i tätortsnära läge. Här
finns viktiga spridningssamband för ädellövskogslevande arter.

Görvälnkilen
Kilen ger stadens invånare god tillgång till
stränder, strandpromenader och naturområden
i anslutning till dessa. De södra delarna har
framförallt en tätortsnära funktion. Kilens norra delar innehåller natur- och kulturmiljövärden
i ett större, storskaligt landskap. Görvälnkilen
innehåller flera svaga partier, som främst har
sociala funktioner med t.ex. strandpromenader.
Här finns viktiga spridningssamband för ädellövskogslevande arter.

1.JÄRVAKILEN
2. RÖSJÖKILEN
3. ANGARNKILEN
10. GÖRVÄLNKILEN

4. BOGESUNDSKILEN

5. NACKA-VÄRMDÖKILEN
9. EKERÖKILEN

8. BORNSJÖKILEN

7. HANVEDENKILEN

6. TYRESÖKILEN
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Järvakilen - en introduktion

Karaktärsanalys

Järvakilen kan definieras som det grönområde som ligger mellan kommunikationsstråket
med norra stambanan/E4:an och stråket med
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar/
E18, och de bostadsområden, industriområden
och köpcentra som vuxit fram i anslutning till
dessa kommunikationer. I sprickdalslandskapet har kommunikationerna historiskt lagts
på höjdstråk eller i kanten av dalgångarna. De
moderna kommunikationerna, och därmed
även den moderna bebyggelsen, följer samma
stråk som de äldre. Järvakilen är det landskap
som har blivit över, alltså det som hittills inte
exploaterats av storskalig modern bebyggelse
eller kommunikationsleder. Närmast staden utgörs kilens begränsningar av stadsbebyggelse,
medan den längre ut följer redan definierade
områdesbegränsningar såsom naturreservat
och riksintressen.

En karaktärsindelning utgår från den grundläggande frågan; hur ser landskapet ut just här?
På grund av projektets tidsramar är den karaktärsindelning som presenteras här mycket översiktlig och ger inte någon heltäckande analys av
Järvakilens landskapskaraktärer. Den är avsedd
att visa principen för den metodik vi anser är
användbar för att utreda och bedöma betydelsefulla regionala kvaliteter i de gröna kilarna.
Landskapskaraktärerna utgör den spelplan
man har att förhålla sig till och pröva olika typer av planerade förändringar mot.
Utgångspunkten i en landskapskaraktärsanalys är alltid dagens landskap. En landskapskaraktär kan beskrivas som ett enhetligt och
unikt område med ett specifikt mönster av
element och strukturer som ger det en egen
karaktär. Metodiskt innefattar karaktärsindelningen en generalisering av graden av likheter
och skillnader för att fånga det som skiljer ett
landskap från ett annat. Det innebär att områden avgränsas geografiskt och ges ett specifikt
platsnamn. Indelningen av karaktärsområden
görs utifrån ett flertal variabler som kan vara
både naturgivna och mänskliga och både pågående och förflutna som vägs samman till en
helhetsbild. Till varje karaktärsområde görs en
beskrivning där specifika karaktärsdrag och
landskapskvaliteter lyfts fram.
En karaktärsindelning är en förenkling av
verkligheten. Gränserna mellan karaktärsområden ska därför inte ses som absoluta och exakta eftersom det i regel handlar om flytande
övergångar.
Genom att definiera olika karaktärsområden
blir kilens olika identiteter tydliga. I en sådan
här analys blir det lättare att peka på behov av
framtida förvaltning och utvecklingsområden.2

Den regionala skalan
Den regionala landskapsskalan behandlar de
stora dragen i landskapet. Den har en generaliseringsgrad som är anpassad till övergripande
planering och strukturella frågeställningar. Det
är först när vi höjer blicken som vi kan urskilja
mönstren eller sammanhangen i landskapet.
Det är just detta som gör den översiktliga skalan så viktig - den bidrar till vår förståelse av
hur enskilda företeelser som träder fram i den
lilla landskapsskalan hänger ihop i ett större
sammanhang. Skillnaden mellan de olika skalnivåerna handlar inte bara om graden av detaljer utan även graden av abstraktion. Den stora
skillnaden är att i den lokala skalan kan landskapet överblickas från marken och man kan
lyfta fram kvaliteter som har betydelse när vi
vistas i landskapet. Vi behöver inte längre anta
fågelperspektivet för att förklara och beskriva. Det
är också viktigt att framhålla att ett mönster eller
en process som utgör ett förenande karaktärsdrag
på en regional nivå kan ha gett upphov till olika
former och karaktärer i landskapet lokalt.

2 AKT Landskap. 2009. Bergslagen. Metod för landskapsanalys.

Översiktlig karaktärsanalys

Järvakilens olika karaktärsområden bygger upp kilens identitet.
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Kulturmiljö

Metodbeskrivning
Den grundläggande frågan i den tematiska analysen är; varför ser det ut som det gör just här?
Den tematiska analysen syftar till att sätta in landskapskaraktärerna i kronologiska, funktionella, sociala eller ekologiska sammanhang. Uppgiften är
att förklara landskapskaraktärerna i kilen genom
att belysa de förutsättningar som lett fram till att
landskapet fått den karaktär det har idag.
Metodiskt innebär det att den tematiska analysen fokuseras på prioriterade nyckelaspekter som
varit viktiga eller rent av avgörande för framväxten
och funktionen hos de olika karaktärer och kvaliteter vi finner i landskapet idag. De teman som
väljs ut måste därför anpassas till det specifika
landskapet. Varje tema visualiseras med en eller
flera kartor, bilder och illustrationer som ska hjälpa till att förklara hur företeelser som träder fram
i den lilla landskapsskalan hänger ihop i ett större
sammanhang.

Teman
Landskapet i Järvakilen har länge formats av sitt
läge i en expansiv region. I storstadsnära landskap
samlas funktioner som är beroende av närheten
till befolkningscentra och kommunikationer. Ur
ett historiskt perspektiv har flödet av varor, människors rörelser och transportbehov alltid varit
omfattande inom storstadsregionerna och ju längre fram i historien vi kommer desto mer omfattande och komplexa blir dessa flöden. Det har i
Järvakilen lett fram till en spännvidd av karaktärer
i landskapet. Det finns landsbygd där de primära
näringarna dominerar med stor andel aktiva lantbruk och jordbruksmark. I vissa delar är landskapet
mer präglat av nya näringar som hästgårdar, golfbanor och olika slags upplevelsenäringar. På andra
platser kännetecknas den tätortsnära landsbygden
främst av sin användning för fritid och rekreation
med stora strövområden och naturreservat.

För att förklara varför landskapet inom Järvakilen ser ut som det gör har vi definierat fyra
teman som har varit betydelsefulla för hela områdets utveckling. Dessa teman verkar på den regionala skalan och kan yttra sig på olika sätt i ett lokalt
perspektiv:
Tusenåriga agrara mönster – Sida vid sida
med den moderna storstaden finns ett levande
odlingslandskap med stort tidsdjup där spår
från människors brukande under tusentals
år lagrats. Den långa kontinuiteten i markanvändningen gör det möjligt att uppleva agrara
mönster från förhistorisk tid till nutid.
Gods och herrgårdar – I egenskap av rikets
viktigaste maktcentrum utövade Stockholm tidigt ett starkt inflytande över utvecklingen av
ekonomiska och sociala strukturer i stadens
närhet. En viktig orsak till Stockholms stjärnformade framväxt med bebyggelsestråk åtskilda av gröna kilar är ägostrukturen i stadens
närhet. Även godsen med tillhörande stora
jordegendomar har haft en stor betydelse för
Stockholms struktur.
Noder och rörelsemönster – Kommunikationer är något som alltid präglat storstadsregionens landskap. Järvakilen ligger i en av landets
folkrikaste regioner och mellan viktiga tidiga
och sentida centra som Stockholm, Sigtuna
och Uppsala. ”Lagren” av infrastruktur speglar
platsers betydelse och människors rörelser över
tid från järnålderns hålvägar och segelleder via
industrisamhällets järnvägar och stationssamhällen till vår tids storskaliga motorvägar och
stormarknader.
Stad och land – I det tätortsnära landskapet
ska många aktiviteter samsas om utrymme.
Storstadens och stadsbornas behov har länge
påverkat utvecklingen på landsbygden i Stockholms närhet. Den stadsnära landsbygdens har
fungerat som leverantör av alltifrån grönsaker
och potatis till tegel, sten och bränsle. I modern
tid har anspråken på den storstadsnära landsbygden växt. Idag försörjer landsbygden storstadsbefolkningen med ett rekreationslandskap
att vistas i på fritiden.
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Inom Järvakilen kan man ännu se spåren av järnålderns jordbrukssystem i form av så kallade stensträngar.
Flera gårdar länkades genom hägnaderna samman i större gemenskaper. Genom hägnadssystemen skyddades
inägorna från den betande boskapen som leddes ut till det gemensamma betet på utmarken.

Tusenåriga agrara mönster
Bronsålder

Kartan visar utbredningen av bronsålderslokaler. Utbredningen ger en indikation på vilka områden i Järvakilen som var permanent
utnyttjade redan under bronsåldern. Informationen är tagen från FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem för
fornminnen och visar kända lokaler med skärvstenhögar, hällristningar och rösen.

Tusenåriga agrara mönster
Äldre järnålder

Kartan visar utbredningen av stensträngssystem och fornborgar från järnåldern. Utbredningen ger en indikation på vilka områden som
var bebodda och uppodlade under järnålder. Utbredningen ger även indikationer på centralbygder. Informationen är tagen från FMIS,
Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem för fornminnen och visar kända lokaler med skärvstenhögar, hällristningar och rösen.
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Tusenåriga agrara mönster
I tusentals år har vattnet varit en avgörande faktor för människans val av boplatser,
bruket av marken, kontakter och samfärdsel. I takt med att landet höjde sig ur havet
och kusten långsamt förflyttades förändrades också landskapet. Den mellansvenska
sprickdalsterrängen skapade ett småbrutet
landskap som idag kan liknas vid ”en uttorkad skärgård” med låglänta sänkor mellan
uppskjutande berg- och moränhöjder. Här
har människor levt i tusentals år, och spåren
av deras arbete och sysslor kan vi se än idag
på många platser i Järvakilen.

Extensivt jordbruk
Under stenålder levde människorna i ett
skärgårdslandskap som genomkorsades av
havsvikar, sund och fjärdar. Successivt grundades de vattenfyllda dalgångarna upp. Under bronsålder (1800-500 f Kr) fick jordbruk
inriktat på boskapsskötsel en ökad betydelse
och skogarna röjdes för åkrar och betesmarker. Landskapet kom att bli en mosaik
av skog, öppna till halvöppna, betespräglade gräsmarker och små åkrar. Jordbruket
var extensivt och rörligt. Boplatserna vände
sig mot den forna kusten. Gravrösen lades
på framträdande höjdlägen ofta med koppling till havet och väl synliga i landskapet.
I dagens odlade landskap finner man hällar
och bergknallar som en gång i tiden låg invid våtmarker, sjöar och hav och forsar där
hällristningar knackats in. Vissa områden intill vattenvägar och med god tillgång till foderproducerande marker som gav möjlighet
att hålla stora boskapshjordar blev särskilt
betydelsefulla.

Stensträngslandskap
Under äldre järnålder (500 f Kr–550 e Kr)
förändras landskapet dramatiskt. Djuren
stallades nu under vintern och det blev därmed lättare att samla in gödsel till åkrarna.
Stallningen innebar också att vinterfoder till
boskapen började samlas in genom ängsslåtter och lövtäkt. Genom att åkrarna nu gödslades kunde de brukas mer intensivt. Marken fick
en tydligare och mer permanent indelning där
åker och äng (inägorna) hägnades och skiljdes

från skogen (utmarken). På flera håll finns idag
rester av järnålderns jordbrukssystem i form av
så kallade stensträngar. Flera gårdar länkades
genom hägnaderna samman i större gemenskaper. Genom hägnadssystemen skyddades
inägorna från den betande boskapen som leddes ut till det gemensamma betet på utmarken.
Stensträngssystemen som finns på många platser på Järvafältet, kring Odensala-Husby Ärlinghundra, Upplands Väsby och angränsande
Vallentuna och Täby kan ibland sträcka sig över
flera nutida byars ägor. Man finner dem ofta i
gränsen mellan den blockrika skogsmarken och
de låglänta lersedimenten där ängarna en gång
bredde ut sig.
Till denna tid antas också många fornborgar höra. De byggdes ofta på strategiska och
lättförsvarade höjder invid viktiga vattenleder.
Fornborgarna tros ha haft flera funktioner.
Vissa har främst varit försvarsanläggningar eller tillfälliga tillflyktsorter, medan andra som
t.ex. Runsa fornborg tycks ha varit befästa storgårdar.

Nya gränser och mönster
Under yngre järnålder (550 – 1050 e Kr) hade
stora delar av de tidigare vattenfyllda dalgångarna grundats upp och torrlagts. Nu splittrades
hägnadslagen och bebyggelsen koncentrerades
till områden där förutsättningarna för odling
var som mest gynnsamma. Dalgångarna togs
i anspråk för bosättningar och åkern fick ökad
betydelse som produktionsmark. Bebyggelsen
flyttades till platser där byar och gårdar ligger
än idag. Åkrarna låg på lättbrukade jordar och
sankängar fanns längst ner i dalgångsbottnarna.
På torrare marker ovanför åkern fanns också
ängar och hagar. Ägorna markerades med gårdsgravfält och runstenar och gavs nya namn speglat
genom ortnamn som - stad och -by.

Odlingslanskapet- ett levande arkiv
Järvakilen ligger mitt i en hårt exploaterad storstadsregion. Med jordbrukets rationalisering
och den moderna förortsutbyggnaden är landskapsbilden idag på många håll starkt präglad
av de senaste drygt hundra årens utveckling.
Trots det finns också ett levande odlingslandskap med äldre gårdsmiljöer och talrika fornminnen som visar att människor i flera tusen år
har utnyttjat området för bosättning. Tack vare
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att den militära verksamheten på Järvafältet under stor del av 1900-talet begränsade både exploateringen av marken och effektiviseringen
av jordbruket och att området sedan avsatts
som reservat har delar av landskapet behållit en
ålderdomlig karaktär. Vid Bög och Väsby gård
finns idag ett återskapat äldre odlingslandskap
som till viss del hålls öppet med traditionella
brukningsformer. På Järvafältet och i Igelbäckens dalgång har spår från olika tiders jordbruk
lagrats i odlingslandskapet och det utgör ett
levande arkiv över ett tusenårigt jordbrukssamhälle. Genom järnåldergravfält, runstenar och
stensträngar kan bebyggelsens utveckling följas
från förhistorisk tid fram till idag. I övrigt finns
spåren av det äldsta landskapsutnyttjandet bäst
representerat i vad som fortfarande kan karaktäriseras som odlingsbygd och på platser som
varit tidiga centralbygder.

Karaktärsdrag Tusenåriga mönster
•

Avläsningsbara spår av landhöjningen,
med gamla boplatser på bergknallar som
en gång låg vid vattnet.

•

Spår av gravrösen på framträdande
höjdlägen.

•

Spår av järnålderns jordbrukssystem
och ägogränser i form av så kallade
stensträngar.

•

Spår av centralbygdens maktlandskap,
genom bland annat fornborgar.

•

Återskapade äldre odlingslandskap vid
Bög och Väsby gård.

Den militära verksamheten
begränsade under lång tid
exploatering på Järvafältet. Området
är idag avsatt som naturreservat och
landskapet har genom medveten
skötsel behållit en ålderdomlig prägel.

Järvakilen ligger mitt i en hårt
exploaterad storstadsregion.
Sida vid sida med den moderna
förortsutbyggnaden finns ett
levande odlingslandskap med äldre
gårdsmiljöer och talrika fornminnen
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Gods och herrgårdar
I egenskap av rikets viktigaste maktcentrum
utövade Stockholm tidigt ett starkt inflytande
över utvecklingen av ekonomiska och sociala
strukturer i stadens närhet. Men dessa strukturer har också i sin tur återverkat på hur den
moderna storstaden Stockholm tagit form.
En viktig orsak till Stockholms stjärnformade
framväxt med bebyggelsestråk åtskilda av gröna kilar är just ägostrukturen i stadens närhet,
förhållanden som i vissa fall har mycket gamla
anor.

Stockholm som maktcentrum
Stockholms roll som politiskt centrum med
ett stort agrart omland gjorde det redan tidigt
intressant för både kronan, kyrkan och adeln
att få kontroll över stora och lönsamma egendomar i stadens närhet. Under medeltid kom
jordägandet i området att koncentreras till ett
fåtal händer. Under stormaktstiden lade adeln
under sig allt fler gårdar i sina växande egendomar. Väster om Stockholm, vid Mälaren och
utmed landsvägarna som ledde in till staden
inrättades stora lantgods avsedda som residens

för adeln och de höga ämbetsmännen i huvudstaden. De flesta bildades på kronans eller tidigare storgårdars marker.
Godsen blev nya inslag i landsbygden kring
Stockholm med sina stora ägor och stora gårdar. Landskapet kring säterier och herrgårdar
blev medvetet designat för att manifestera gårdens och ägarens sociala särställning. Adelns
gods skulle bygga sina gods ståndsmässigt,
de skulle utstråla makt och rikedom. Det var
vanligt att herrgårdarna placerades så de kunde
ses från långt håll med vida utblickar över det
underliggande landskapet. Enligt tidens ideal
förlades de i dominerande lägen ofta med utblick över vatten. Gårdar byttes, köptes upp,
slogs samman och ibland fick byar avhysas
för att ge plats åt herrgårdarna och deras vid
sträckta sammanhängande odlingsmarker. Man
påverkade också landskapet omkring genom
en målinriktad planering av vägar, alléer, parker
och trädgårdar. Vid ankomsten till gården var
geometrin och perspektivlinjerna viktiga. Tydliga axlar, entréer och riktningar signalerade ingången till godsens marker och gav en ståndsmässig inramning för egendomen.

Den stora mängden gamla grova ekar växer på marker som historiskt tillhört adeln. Här blev eken kvar som en
markör för status och rikedom.

Gods och herrgårdar

Landsbygden kring Stockholm kännetecknas tidigt av
hög täthet av herrgårdar och större jordbruk. Kartan visar
täthet av herrgårdar i Järvakilen. Täthetsanalysen är gjort
i form av en gis-analys (density analysis) där avståndet
mellan herrgårdarna först mäts och sedan görs en analys
av var det finns anhopningar. Informationen är tagen från
Häradsekonomiska kartan från 1900 – talets början.
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Ändrade ägoförhållanden
Under 1700-1800- talet skedde en gradvis utveckling av jordbruket och även en tilltagande
fattigdom och befolkningsökning på landsbygden Kring Stockholm var bondeklassens proletarisering särskilt framträdande. En allt rikare
grupp av godsägare och bönder ställdes mot
en växande underklass utan jord som kunde
ge möjlighet till egen försörjning, hänvisad till
torp och backstugor. Den ökade produktiviteten inom jordbruket innebar att stora delar
av landsbygdens befolkning friställdes. Följden
blev en mycket omfattande inflyttning från
landsbygden till staden. Egnahemsrörelsen
växte fram för att motverka landsbygdens utarmning och för att komma tillrätta med Stockholms trångboddhet och dåliga bostadsförhållanden. Människor utan större tillgångar kunde
mot lån skaffa sig ett eget hem på fri grund
och i vissa fall också försörjning genom småjordbruk.

De stora jordegendomarna har både haft en
konserverande effekt på landskapet och möjliggjort en kraftig bebyggelseutveckling under
1900-talet. När adelns särställning upphävdes
under 1800-talet och deras säteriprivilegier
försvann blev det öppet för andra att förvärva
den gamla frälsejorden. Egendomsstrukturen
med ett fåtal stora jordegendomar underlättade
därför köp och planläggning av större, sammanhängande områden med egnahems och
villatomter och ledde till en snabb bebyggelseexpansion. I vissa fall styckades herrgårdarnas
marker tills bara parken eller herrgården stod
kvar. Många gånger var det den gamla herrgårdsmarken med en ägare och stora ägor som
gjorde det möjligt att exploatera marken för
omfattande industrietablering och bebyggelse.
I andra fall ledde ägoförhållandena till att
stora markområden under lång tid undandrogs
från exploatering. Det militära övningsområdet Järvafältet bildades 1905 genom förvärv
att större jordegendomar. Kvarvarande gårdar

På många håll är herrgårdarnas historiska betydelse för Stockholms stjärnformade struktur med
bebyggelsestråk åtskilda av gröna kilar avläsbar och tydlig i stadsbilden. Landskapet kring till exempel
Lilla och Stora Frösunda speglar påtagligt ägostrukturens betydelse för hur Solna vuxit fram och tagit form.
Herrgårdslandskapets olika komponenter finns här sida vid sida med den moderna stadsbebyggelsen.
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på Järvafältet omvandlades till arrendegårdar.
Landskapet konserverades och anpassades till
de militära ändamålen. Vägnätet behölls krokigt
och smalt och moderna bekvämligheter som el,
avlopp och rinnande vatten infördes sent. Mitt
i det expansiva stadslandskapet skapades en
ficka där tiden tycktes ha stannat av. På så sätt
behölls ett ålderdomligt odlingslandskap ända
till militärens uttåg på 1960-talet.
I direkt anslutning till stadsbebyggelsen har
den gamla herrgårdsmarken helt eller delvis
slukats av växande tätorter. Särskilt där kilen är
trång är spåren efter herrgårdarna mer fragmentarisk medan det längre ut i kilen är mer vanligt
att de stora jordegendomarna bevarat sin karaktär av herrgårdslandskap.
De historiska ägoförhållandena och hävden
har inte bara möjliggjort stadens expansion utan
också lämnat ett biologiskt kulturarv i landskapet. Tack vare adelns intresse för eken och deras möjlighet att bevara ett större virkeskapital
på sina marker, finner vi idag många äldre och

grova ädellövträd i herrgårdslandskapet. På
bondejorden var det förbjudet att hugga eller
fälla ek. När bestämmelserna lättades ledde det
till en snabb avverkning av ek på bondejord.
Eken kom istället att gynnas kring stora gods
och herrgårdar, där den fick stå.
Karaktärsdrag Gods -Herrgårdar
•

Ett kultulandskap präglat av kungliga
slott, gods och herrgårdar ofta
strategiskt placerade vid vatten.

•

Gamla, grova ädellövträd finns bevarade
på mark i gamla parklandskap i
anslutning till gods och herrgårdar.

•

Bevarad struktur av gods med
underliggande torp- och resurslandskap.

•

Lång kontinuitet av stora
sammanhängande ägor.
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Noder och rörelsemönster
Genom Järvakilen löper kommunikationslederna tätt. Rörelser är något som alltid präglat
storstadsregionens landskap. Infrastrukturen
kan liknas vid landskapets blodomlopp som
binder samman dess olika delar och förser det
med ”näring” för utveckling. Kommunikationsnätet är en beständig struktur som många
gånger har en lång kontinuitet. Vid sidan av
denna seglivade kontinuitet med arv från medeltidens fjärrvägar och järnålderns ridstigar
som slingrat från gård till gård finns även en
ständig föränderlighet. Gamla centrala platser,
gårdar och kyrkor har ersatts av det bilburna
moderna samhällets handels- och rastplatser
utmed motorleder anpassade till helt andra
trafikvolymer. Olika lager av infrastruktur återspeglar hur samhället varit organiserat under
olika tider, hur människor rört sig och vilka
platser som varit viktiga under olika tider. Väggeografin har möblerats om över tid men både
då som nu gäller att flödet av varor, människors
rörelser och transportbehov, de vägar de skapat
och följt påtagligt format landskapet.

De stora vägarna som befinner sig högst
upp i väghierarkin har till stora delar behållit sin
roll som fjärrtrafikleder medan det finmaskiga
vägnätets betydelse varierat mer över tid. De
större vägarna har rätats ut, breddats och anpassats till det moderna samhällets villkor, men
de följer samma riktning och rörelsestråk som
de huvudleder som gått här sedan medeltiden.
Idag motsvaras de gamla landsvägarna mot
Uppsala i norr och västerut mot Enköping och
Bergslagen av E4:an och E18-Enköpingsvägen, de centrala pulsådrorna för trafik genom
området. Nära de förbättrade vägarna kan man
ofta hitta rester av äldre vägar vilket visar på
kontinuiteten i rörelsemönstren. På vissa ställen trängs flera generationer av vägar. Milstenar och runstenar kopplade till vägar markerar
tidsdjupet i vägnätet. Spåren av människornas
och hästarnas tramp syns också ställvis som fåror i marken, så kallade hålvägar. Även om vägen som form kan finnas kvar kan funktionen
ha förändrats när nya rörelsemönster uppstått
och flödena förändrats från stora till små. En
del vägstråk som förr haft en framskjuten roll
har omvandlats till stigar och flyttats ned i väghierarkin.

Det småskaliga äldre vägnätet var anpassat till de förutsättningar som sprickdalslandskapet gav. De förlades på
väldränerad mark, följde ofta kanten av dalgångsstråken i randzonen mellan odlingsmark och skogsmark och
slingrade sig fram mellan historiska markslagsgränser.
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Vattenvägar och mötesplatser
Järnålderns och medeltidens vägar var smala
och krokiga. De var anpassade till de förutsättningar som sprickdalslandskapet gav. Gångoch ridstigar lades så långt det var möjligt i
torra lägen med god dränering. De låg därför
både uppe på höjderna längs de långsträckta
åsarna och följde kanten mellan de lerfyllda
sprickdalarna och moränmarken där de gjort
minst intrång på jordbruksmark. Vatten och
sankmarker var naturliga hinder. Under lång
tid följde man därför den lättaste vägen genom landskapet nämligen vattnets. Mälarens
nätverk av vikar, fjärdar, sund och anslutande
vattendrag erbjöd goda sommar- och vintervägar. Man förflyttade sig med båt på sommaren
och på häst eller i släde över vinterisarna. Vattenvägen från Östersjön genom Brunnsviken,
Edsviken, Norrviken och vidare upp mot Mälaren var sedan förhistorisk tid en viktig färdled
mot det inre av Uppland, Gamla Uppsala och
senare även mot Sigtuna. Parallellt med denna
sträckte sig landvägen mot Uppsala på Stockholmsåsen. En annan farled mot Uppsala och
Sigtuna gick från Mälaren via Stäket genom
Sigtunafjärden. Vintervägarna som gick över
isar och frusna marker sammanföll ofta med
sjövägarna och användes länge för besvärliga
transporter på landsbygden.
Vid land- och vattenvägarna uppstod broar
och vadställen. Ortnamn som -vad, -bro och ed, berättar om var det funnits passager. Vid sådana passpunkter, där färdvägar löpte samman
uppstod tidigt centrala maktfästen och mö-

tesplatser. Järnålderns fornborgar, storgårdar,
hamnar och handels- och marknadsplatser låg
intill de viktiga land- och vattenvägarna liksom
städerna som växte fram under medeltiden.
Under 1200-talet hade Mälaren genom landhöjningen blivit en insjö och nu lade Birger Jarl
grunden för ett starkare kungadöme. Stockholm grundades som ett strategiskt lås för enda
återstående farleden in och ut från Mälaren och
blev landets viktigaste stad. Här bedrevs varuutbyte med hela mälarområdet och handeln
utvecklades till en stadsnäring. Över Mälaren
gick landets viktigaste industrivara - järnet,
från Bergslagen mot utskeppningshamnen i
Stockholm. Länge var vattenvägarna stommen
i infrastrukturen men behovet av vägar ökade
efterhand som statsmakten blev starkare.

Järnvägar och stationssamhällen
Med 1800-talets industrialisering kom tekniska
landvinningar och ett helt nytt transportmedel,
järnvägen, att förändra landskapet i grunden.
Varuflödet och rörligheten i samhället ökade
dramatiskt. Kring sekelskiftet 1900 lämnade
många industrier Stockholms innerstad och
flyttade ut till landsbygden där det fanns goda
vatten- och järnvägsförbindelser. I järnvägens
spår följde små samhällen med plats för handel, service och boende. Längs StockholmVästerås-Bergslagens järnväg växte en av landets första industriförstäder fram i Sundbyberg
vid 1800-talets slut. Fabriker och verkstäder
blandades med bostadshus i det snabbt framväxande arbetarsamhället. Vid samma tid bör-

Vattenlederna var äldre tiders motorvägar. Det var den lättaste vägen genom landskapet och
Mälarens nätverk av vikar, fjärdar, sund och anslutande vattendrag erbjöd goda färdvägar. En viktig
farled gick mot Uppsala och Sigtuna från Mälaren via Stäket genom Sigtunafjärden.

Noder och rörelsemönster
Yngre järnålder - tidig medeltid

Under lång tid följde man den lättaste vägen genom landskapet nämligen vattnets. Vattenvägen från Östersjön genom Brunnsviken,
Edsviken, Norrviken och vidare upp mot Mälaren var sedan förhistorisk tid en viktig färdled mot det inre av Uppland, Gamla Uppsala och
senare även mot Sigtuna. En annan farled mot Uppsala och Sigtuna gick från Mälaren via Stäket genom Sigtunafjärden.

Noder och rörelsemönster
Från järnvägar till motorvägar

Länge var vattenvägarna stommen i infrastrukturen men behovet av vägar ökade efterhand som statsmakten blev starkare. Med
1800-talets industrialisering kom tekniska landvinningar och ett helt nytt transportmedel, järnvägen, att förändra landskapet i grunden.
I järnvägens spår följde små samhällen med plats för handel, service och boende. På samma sätt som tåget gav bilen upphov till nya
landskap med förbifartsleder och växande förorter.
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jade arbetarförstäderna Hagalund och Nya
Huvudsta byggas ut i Solna genom att ägarna
till herrgårdarna Stora Frösunda och Huvudsta
styckade upp och sålde marken närmast järnvägen till egnahems och villatomter. Hagalund
fick med sin oreglerade bebyggelse karaktär av
”kåkstad” och i nybyggarsamhällena växte småindustrier och småföretagareverksamhet i form
av hantverk och handel. Längs norra stambanan mellan Stockholm och Uppsala anlades industrier som var förutsättning för framväxten
av orter som Sollentuna, Märsta, Rosersberg,
Rotebro och Upplands Väsby.
Urbaniseringen av landsbygden tog sin början och stora delar av den tidigare agrara ekonomin förändrades. Från att landskapet under
lång tid formats av muskelkraft kunde denna
nu ersattas av maskiner. En kraftig befolkningstillväxt och ökad produktivitet inom jordbruket friställde stora delar av landsbygdens
befolkning. Stockholm och de framväxande
orterna kring järnvägens industrier fungerade
som magneter för landsbygdsbefolkningen. De

stora stråkvägarna kom också att dra till sig en
vildvuxen samling av bebyggelse som småindustrier, backstugor, torp, skolhus, fattighus och
handelsbodar. Nu började också exklusiva villastäder för förmögna byggas och förlades till
villastäder i idylliska områden som Djursholm
och Lidingö dit nya banor drogs som en förutsättning för samhällenas tillväxt.

Från järnvägar till motorvägar
På samma sätt som tåget gav bilen upphov till
nya landskap med förbifartsleder och växande
förorter. Från 1950-talet började det gamla vägnätet förbättras och läggas om. Med teknikens
hjälp kunde man på ett helt annat sätt välja vart
vägen skulle gå. Under 1960-talet fick privatbilismen en explosionsartad utveckling. Den
ökande och allt snabbare biltrafiken ställde nya
krav. Det finmaskiga lokala vägnätet var förr
nära integrerat med de stora vägstråken. Städer
och byar var noder och vägen var livsnerv för
orters tillväxt och blomstring. Med motorvägarna fick kommunikationerna en ny placering

De stora vägarna som befinner sig högst upp i väghierarkin har till stora delar behållit sin roll som fjärrtrafikleder.
Trots att de rätats ut, breddats och anpassats till det moderna samhällets villkor, följer de ofta samma riktning
och rörelsestråk som de huvudleder som gått här sedan medeltiden. Idag motsvaras de gamla landsvägarna
mot Uppsala i norr och västerut mot Enköping och Bergslagen av E4:an och E18-Enköpingsvägen, de centrala
pulsådrorna för trafik genom området. Nära de förbättrade vägarna kan man ofta hitta rester av äldre vägar
vilket visar på kontinuiteten i rörelsemönstren. Foto: Jan Norrman 1994, Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.
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i förhållande till bebyggelsen. De storskaliga
trafiksystemen och hastigheterna kunde inte
förenas med tätbebyggelse och lokal trafik.
Vägarna kom att svänga förbi tätorterna och
få nya raka sträckningar vid sidan av de gamla
landsvägarnas slingriga och trånga passager.
Motorvägarna fick få stopp och avfarter till lokalvägar och det omgivande landskapet. Men
det moderna trafiklandskapet gav också upphov till nya noder. Längs med E4 och E18 korridorer har vägnära tomter intagits av näringar
som stormarknader, bensinmackar, lager, industrier, kontors- och företagsparker. I vägorienterade centra som Häggvik-Sollentuna, Infra
City i Upplands Väsby, Arlandastad, Barkaby
handelsplats och Kista befinner sig stad och
land sida vid sida. De bilberoende noderna ligger inkapslade i ett landskap med äldre bondgårdar och åkerfält och annonserar sig tydligt
med skyltar, av- och påfarter, stora byggnader
och parkeringsplatser. De nya handelsplatserna
är inte knutna till platser där människor bor
utan är istället relaterade till det regionala vägnätet och restiden.
Ända sedan medeltiden har Stockholms utveckling och expansion styrts av kommunikationerna. Utbyggnaden av järnvägar, spårvägar
till tunnelbana, pendeltåg och motorvägar har
gjort att stadslandskapet kunnat breda ut sig i
allt vidare ringar från den gamla stadskärnan.”
Alla vägar går till Stockholm”.
Karaktärsdrag Röreslemönster
•

Milstenar och runstenar kopplade till vägar
markerar tidsdjupet i vägnätet.

•

Historiska segelleder och gamla landsvägar
som delvis fortfarande är i bruk, viktiga
kopplingar mellan Stockholm och Uppsala.

•

Stora vägar och järnvägar (som E4 som
delvis går på Stockholmsåsen) har till stor
delar behållit sin roll som fjärrtrafikled.
medan det finmaskiga vägnätets betydelse
varierat mer över tid.

•

Ortnamn som -vad, -bro och - ed, berättar
om land- och vattenvägarna och var viktiga
broar och vadställen uppstod.
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Stad och land
Den stadsnära landsbygdens utveckling är nära
sammanflätad med närheten till Stockholm.
Till Stockholm koncentrerades både makten
och handeln. Alltsedan 1200-talet har staden
påverkat utvecklingen av näringar och jordbruk
på den omgivande landsbygden. Till staden
forslades varor som behövdes för stadsbornas
försörjning. Landsbygden närmast staden blev
leverantör av alltifrån livsmedel som grönsaker
och potatis till byggnadsmaterial och bränsle.
Bönderna på gårdarna närmast staden inriktade sig på att producera färskvaror som mjölk,
smör och fläsk som inte kunde transporteras
längre sträckor. Närheten till huvudstaden och
dess marknad förde också med sig att tobaksodlingar, trädgårdsmästerier och handelsträdgårdar växte fram framför allt på Mälaröarna
och utefter Mälarens stränder. Till försörjningsindustrin hörde också tegel och sten som
behövdes till den växande storstadens fabriker
och bostäder.

Under 1800-talets senare del blev stadens
affärer fler och större och genom att förbudet
mot lanthandel mildrats, som dittills skyddat
stadens handelsnäring, ökade även antalet handelsbodar på landsbygden. Med tillgången till
en stor marknad och kontakter i huvudstaden
fanns också förutsättningar för nya verksamheter och idéer att ta form i Stockholmstrakten.
Som storstad har högspecialiserade och kunskapskrävande branscher tidigt fått fäste här.
Kring sekelskiftet 1900 skapades stora företag
och exportsuccéer, de så kallade ”snilleindustrierna” som grundades på tekniska innovationer
och nya uppfinningar som kullagret, mjölkseparatorn, AGA-systemet, nitroglycerinet och
L M Erikssons telefoner. Industrialismens
”snilleindustrier” har idag fortsatt med den
kunskapsintensiva läkemedelsindustrin och
IT-företag som har ett starkt branschkluster i
Stockholm-Uppsala med bl.a. Kista som högteknologiskt centrum i regionen.

Idag genomgår landskapet ett nytt skifte från ett produktionslandskap till ett rekreationslandskap
att vistas i på fritiden. Det äldre odlingslandskapet med dess natur- och kulturvärden håller på
att försvinna och betraktas som bevarandevärt och sällsynt samtidigt som det har pedagogiska
kvaliteter. När militären lämnade Järvafältet lämnade de ett landskap som inte berörts av 1900
– talets landskapsförändringar. Idag har området status av naturreservat och fungerar som
upplevelselandskap, museum och friluftsområde.
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Många anspråk på landsbygden
I det tätortsnära landskapet ska många aktiviteter samsas om utrymme. Verksamheter som
golfbanor, besöksgårdar, hotell och konferens
i slotts- och herrgårdsmiljö med mera präglar
landskapet. Den storstadsnära landsbygdens
främsta attraktivitet ligger i kombinationen av
lantlighet och närheten till stadens puls, utbud
och arbetsmöjligheter. Häri ligger också den
storstadsnära landsbygdens ständiga dilemma
- i takt med utflyttningen minskar jordbrukets
förutsättningar. Det småskaliga odlingslandskapet har fått ett allt mindre utrymme i dagens landskap. Även bonden själv börjar bli allt
svårare att hitta. Det aktiva jordbruket tvingas
blir allt mer storskaligt för att vara lönsamt.
Lantbruksföretagen blir färre, produktionen
specialiseras och en tydlig trend idag är att små
lantbruksfastigheter omvandlas till hästgårdar.
Hästen är numera det vanligaste betesdjuret
i randzonen kring tätorterna. Betesdrift med
häst kan delvis bidrar till att hålla landsbygden

närmast tätorterna öppen och levande och ger
också upphov till landsbygdsföretagande.

Det tidiga friluftslivet
Idag behöver man inte längre vara lantbrukare
för att bo på landsbygden som merparten av de
människor som levde här för hundra år sedan
var. Idag genomgår landskapet ett nytt skifte
från ett produktionslandskap till ett rekreationslandskap att vistas i på fritiden.
Landskapet i Stockholms närhet har länge
utnyttjats för rekreation och sommarnöje av
Stockholms invånare. Redan på 1700 - talet
började välbärgade stockholmare skaffa sig
sommarställen på landsbygden i stadens närhet, till en början i form av herrgårdar och ombyggda torp och senare under 1800 - talet oftare i form av nyuppförda villor. Vid 1800 - talets
mitt blev miljön i Stockholm allt sämre genom
fler fabriker, trångboddhet och dåliga sanitära
förhållanden och de övre samhällsskikten som
hade möjlighet sökte sig alltmer utanför sta-
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den under sommarmånaderna. I början var
det främst områdena närmast staden, såsom
Brunnsviken och Edsvikens stränder, Lidingö
och vissa delar av stränderna kring Bromma,
medan man efter järnvägens tillkomst kunde
söka sig allt längre från staden. Parallellt med
industrisamhällets framväxt blev fritids- och
friluftslandskapets tillgänglighet en viktig fråga
i den fysiska planeringen. Den utarbetade urbana människan behövde bygga upp sin hälsa för
att kunna möta industriarbetets krav. Bakom
dessa folkhälsoaspekter fanns även produktionsmotiv och militära intressen av en stark
och sund befolkning.
Under 1900 - talets början ökar Stockholmsområdets befolkning kraftigt, från en halv miljon invånare 1910 till ca 1,1 miljon 1950. Under
samma tid ökade kraven på bostadsstandard
och under mellankrigstiden reglerades arbetstiden och lagstadgad semester infördes. Dessa
förändringar ledde till att även de lägre klasserna fick tid och råd att ägna sig åt fritidsnöjen.
Det bästa sättet att använda sin fritid på ansågs

vara ett sunt och aktivt friluftsliv. Från myndigheternas sida fanns från 1930 - talet även ett
syfte att skydda naturen för att skapa utrymme
för människors fritidsbehov genom se till att
det fanns möjligheter till friluftsaktiviteter även
för de som inte ägde mark.

Staden växer
Under 1900-talet börjar ytterstaden byggas ut
med den ena förorten efter den andra. Nya tider har lagts till de gamla årsringarna och stadsväven speglar idag olika tiders syn på hur det
goda samhället skulle se ut. Trädgårdsstäder,
grannskapsstäder, tunnelbanestäder och miljonprogram växte fram i anslutning till transportlederna. I folkhemstanken om att göra det
gamla osunda samhället hälsosamt ingick även
idéer om friluftsliv.
När Gärdet inte längre motsvarade militärens behov och man behövde ett större lite
mer avlägset övningsfält i Stockholmsområdet
bildades 1905 det militära övningsområdet Järvafältet genom förvärv av större jordegendo-

Hästen är numera det vanligaste betesdjuret i randzonen kring tätorterna. Betesdrift med häst bidrar till att hålla
landsbygden närmast tätorterna öppen och levande och ger också upphov till landsbygdsföretagande. Hästen
kan fortsätta hävda landskapet som det traditionella lantbruket lämnat och därigenom bidra till att förvalta
befintliga natur- och kulturmiljökvaliteter. Bilden visar hästar på bete med Akalla i bakgrunden.

Stad och land

1909

1929

1959

1991

Kartserien visar hur Storstockholms växt 1909 – 1991. Det är tydligt hur staden växt utmed kommunikationsnätet och hur de samhällen
som uppkom, först i järnvägens spår och senare i motorvägarnas, till slut skapar en sammanhängande bebyggelse. Kommunikationerna
följer en stjärnformad struktur som till stora delar bygger på ålderdomliga flöden och transportvägar, och stadens utbyggnad bygger
vidare på den strukturen.
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mar. När militären sedan lämnade Järvafältet i
mitten av 1960 - och marken köptes in av
Stockholms stad och kringliggande kommuner
var det främsta syftet med detta att bygga nya
bostäder för att komma till rätta med bostadsbristen i Stockholm. En miljon bostäder skulle
byggas under tio år från 1965-1974. Södra och
norra Järvafältet började byggas med stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Husby, Akalla och Kista.
De nya bostadsområdena kom att ligga som
enklaver längs vidsträckta grönområden. Bostäderna byggdes i en modernistisk tidsanda där
olika funktioner separerades. De gående skiljdes
från bilarna och marken fick en tydlig uppdelning
för ett bestämt ändamål som t.ex. sportplaner och
kolonilotter.
För att möta kravet på snabbhet standardiserades material och byggnadsdelar. Husen
monterades på plats och marken där husen

skulle stå hyvlades plan för att passa byggnadsdelarna. De storskaliga byggprojekten gav stora jord- och rivningsmassor som deponerades
som konstgjorda berg och toppar i landskapet.
Granholmstoppen söder om Akalla är idag en
tydlig markör över miljonprogramstiden, en
modern gravhög i storformat.

Det moderna friluftslivet
För att tillgodose de boendes behov av rekreationsområden beslutades att hälften av området
skulle lämnas fria från bostäder, de så kallade
friområdena, och i dessa områden skulle istället planeras för ytkrävande rekreationsanläggningar såsom orienteringsslingor, golfbanor,
skidbackar och campingplatser. Tanken var att
även boende från andra delar av stockholmsområdet skulle utnyttja områdena och dessa
skulle planeras på samma sätt som bostadsområdena för att utgöra ett tillskott för majoriteten

Det traditionella jordbrukslandskapet har till stora delar tryckts undan av stadens utbredning och behov, men nya
typer av odling har ersatt de gamla. Bilden visar en koloniträdgård vid Tensta. I bakgrunden syns Granholmstoppen
som innehåller det landskap som hyvlades bort när miljonprogramsområdena vid Järvafältet byggdes.
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av befolkningen. Reservatsbildning ansåg man
skulle undvikas då detta endast riktade sig till
en mycket begränsad del av befolkningen. Det
ansågs dock viktigt att friområdena inte enbart
bestod av områden som var olämpliga för bebyggelse, utan områden med höga natur- eller
kulturvärden skulle kunna ingå för att bevaras.
Det var många turer kring vilka verksamheter som skulle etableras i friområdena och vilken hänsyn som skulle tas till det landskap som
ingick i dessa. Förslag förkastades och överklagades och nya förslag uppkom. I slutändan blev
inte bostadsbyggandet i området riktigt så omfattande som man planerade från början. Bostadsbristen avtog och man hade till en början
svårt att få hyresgäster till de nybyggda områdena. Bostadsbyggandet avstannade för en tid
och det landskap som lämnades obebyggt blev
större än vad som var planerat. När bostads-

byggandet senare tog fart igen var det med nya
idéer både om bostadsområdens utformning
och, framför allt, om hur landskapet omkring
i form av grönområden och rekreation bör tas
tillvara. Även idéerna om friluftslivets syften
och betydelse för individen har förändrats. Det
som värdesätts alltmer är det personliga mötet med naturen, den egna individen och andra
människor inom friluftslivets former. Friluftslivet har mer fått formen av personlig utveckling
och ökad social förmåga, som kan tänkas leda
till en vilja att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Vi går mer och mer mot ett friluftsliv där upplevelseaspekten står i centrum, landskapet skall erbjuda upplevelsevärden i form av
t.ex. tysta områden eller trolskhet.
Resultatet som vi ser idag i Järvakilen är en
blandning av upplevelselandskap, musealt landskap, rekreationslandskap och landsbygd. I om-
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rådets nordligaste del är jordbrukslandskapet
mer eller mindre intakt. Lite närmare staden
kommer tätorter som idag fungerar som förorter till Stockholm och i landskapet kring dessa
återfinns storstadsnära fenomen som hästgårdar och golfanor vid sidan om jordbrukslandskapet. Här återfinns mer icke jordbruksanknyten bebyggelse på landsbygden. De jordbruk
som finns kvar ägnar sig ofta åt någon kommersiell sidoverksamhet. Ännu närmare staden
blir gränserna mellan stad och grönområden
tydligare. Staden tränger sig på genom t.ex.
Barkarby handelsplats och annan ytkrävande
kommersiell verksamhet som ofta förläggs i
städernas utkanter samtidigt som stora delar av
landskapet år avdelat i naturreservat. Små villaområden, och även större områden med flerfamiljshus, utökas eller nybyggs i anslutning till
köpcentrum och kommunikationer.
Stora delar av Järvafältets militära övningsområde avsattes som naturreservat för att bevara det äldre jordbrukslandskapets strukturer
och naturvärden. Idag har området karaktären
av ett vidsträckt friluftsmuseum och rekreationslandskap med tydliga vandringsleder och
förklarande skyltar. I de delar som inte kom att
ingå i något reservat trängs storstadsnära verksamheter såsom tippar, dagbrott, bensinstationer och rekreationsanläggningar med gångstråk
och koloniträdgårdar.
Det område på Järvafältet som ligger närmast staden och som även är den trängsta passagen i grönområdet är också det området där det
till vardags rör sig mest människor, vilket gör att
det på ett sätt liknar ett parkområde, utan typiska
parkattribut. Gångvägarna går i ett tätt nät mellan bostadsområdena och de koloniområden som
trängs i området. Här finna även ett par kvarvarande jordbruksgårdar med odlingsmark.

Karaktärsdrag Stad och Land
•

Årsringar av olika bebyggelsetyper.

•

Skarpa kontraster mellan
förortsbebyggelse och ålderdomliga
odlingslandskap.

•

Stort inslag av odlingslotter, ofta i
gränslandet mellan stad och land.

•

Markanvändning präglad av omfattande
marköverlåtelser från godsens
stora ägor (Militära övningsfält,
miljonprogramsområden).

•

Utpräglat stadsnära fritidslandskap
med parker, golfbanor, vandringsleder,
friluftsmuseum, visningsgårdar,
naturreservat.

Stad och land
Närmast Stockholm är det område som
ingår i Järvakilen näst intill obebodd,
medan bostadsområdena intill har en hög
befolkningstäthet. I detta område är stora
delar av grönområdet skyddade genom
reservatsbildning. Ju längre ut man kommer
i kilen desto färre människor bor i dess
närhet, medan man i större utsträckning bor
inom avgränsningen. I jordbrukslandskapet
i Odensala - Husby - Ärlinghundra bor man
snarare i det definierade grönområdet än kring
det. (Data för Lidingö saknas)
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Biologisk mångfald

I Stockholmregionens kilar finns partier med en
biologisk mångfald som är unik i ett riksperspektiv.
På Djurgården, i Järvakilens inre del, finns bland
annat ett av Sveriges största ekskogsområden.
Med biologisk mångfald menas hela det spektra
av olika djur- och växtarter som finns i vår miljö.
En av kilarnas viktigaste funktioner för den biologiska mångfalden i Stockholmsområdet, är att de
ger möjligheter till effektiva spridningskorridorer,
vilket ger möjligheter för arter att sprida sig mellan
olika fortplantningsområden.
Spridningssambanden är nödvändiga för att
arterna på lång sikt ska kunna fortleva inom regionen. Spridningssambanden inom kilarna ger också
förutsättningar för landsbygdens arter att sprida
sig ända in till stadens parker och närnatur, där de
kan bidra till upplevelsekvaliteterna med bl.a. fågelsång och fjärilsprål.
Ändrad markanvändning, med bland annat
mindre bete och slåtter och ett intensivare skogsbruk, hotar på olika sätt den biologiska mångfalden. Minskade ekonomiska resurser för skötsel
och ett ständigt exploateringstryck ger nya förutsättningar för arters överlevnad i regionen.

Värdefulla naturtyper
•

Vilka natutyper har högst naturvärde
(naturvärdeklass)?
Här avses ovanliga naturmiljöer med lång
biologisk historia och med kvaliteter och
förutsättningar att hysa skyddsvärda arter.

•

Hur stora, enhetliga områden finns det av
naturtypen?

•

Hur väl representerade är de värdefulla
naturtyperna i kilen?

•

Hur väl representerad är naturtypen inom
de utpekade bedömningsområdena (se
kartor)?

•

Kan man anta att någon av de
värdefulla naturtyperna är speciell eller
karaktäristisk just för Järvakilen?

Viktiga ekologiska spridningssamband
•

Vilka spridningssamband har betydelse för
de viktigaste värdefulla naturtyperna?

•

Vilka samband har stor betydelse för
skyddsvärda arter?

•

Vilka samband kan antas fungera i
praktiken inom Järvakilen?

Metodbeskrivning
Med målsättningen att identifiera kilens viktigaste värden, har det varit naturligt att fokusera
på de enheter som i normalt naturvårdsarbete
värderas högt:
•

Värdefulla naturtyper - ovanliga miljöer
med lång biologisk historia (kontinuitet)

•

Viktiga spridningssamband - som har stor
betydelse för skyddsvärda arter

•

Stora sammanhängande naturområden
- som ger utrymme för arter med krav på
stora ytor

•

Skyddsvärda arter - rödlistade eller
ovanliga arter

Stora, sammanhängande naturområden
•

Finns det inom kilen stora,
sammanhängande naturområden, med
mosaikartad natur, som kan antas vara
lämplig för djurarter som kräver denna typ
av stora revir?

Särskilda värdefulla arter
•

Finns det några skyddsvärda arter som är
särskilt beroende av just Järvakilen?
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Tallmiljöer tillhör en av de viktigaste naturtyperna inom Järvakilen. De finaste tallskogsmiljöerna finner man i
anknytning till Mälarens stränder, från Sigtuna i norr och söderut mot Stockholms stad.
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Urval av värdefulla naturtyper
Vid urvalet av vilka naturtyper som är de mest karakteristiska och representativa för Järvakilen har
ett antal kriterier ställts upp. Det är viktigt att kriterierna för urval går att använda på samtliga förekommande naturtyper och att urvalskriterierna går
att använda för samtliga av Stockholmregionens
gröna kilar, oavsett kombination av naturtyper.
En stor svårighet med underlagsmaterialet är
att det i de flesta fall beskriver naturvärden som
är en blandning av naturtyper i ett och samma utpekade naturområde. Som exempel kan nämnas
Hanstaområdet i Järvakilen där ett och samma
område har barrblandskogar, ädellövskogar
och betesmarker med höga naturvärden. Vidare kompliceras det hela av att naturvärdesbedömningen ofta är gjord på området som
helhet och inte för de ingående naturtyperna
var för sig.
För att kunna prioritera i dessa heterogena
områden måste man därför utgå ifrån större,
mer enhetliga områden med avseende på förekomst av naturtyper som kan tänkas finnas
i kilarna. De bedömningsområden som använts här utgör alla välkända områden med
dokumenterat höga naturvärden (se kartorna
nedan över de olika naturtyperna). Större sammanhängande områden betingar som regel
högre naturvärdesklasser, i allmänhet från regionala till nationella naturvärden. Ett exempel
är norra Djurgården med sina gamla ekar som
hamnar under naturtypen ädellövskog. Ekarna
utgör ett riksintresse för naturvården, på grund
av den artrikedom kopplad till ekmiljön samt
områdets storlek. Naturtypernas geografiska
fördelning inom en kil är också av värde att
beakta. Det ideala är en jämn fördelning av de
olika naturtyperna i kilen.
Vid urval enligt dessa kriterier krävs det en relativt god kännedom om regionens naturvärden
och enskilda områdens samlade naturvärden
av den som ska göra urvalet. Detta är olyckligt
men har sin förklaring i att bakgrundsmaterialet i allmänhet inte medger noggrannare analyser enligt dessa urvalskriterier.
Det vore önskvärt att naturvärdena i framtiden
finns avgränsade enligt naturtyp, där varje enskild
naturtyp även är naturvärdesklassad. Vidare ska
arealen för naturtyperna vara tillgänglig. Denna

information finns i dag för några kommuner i
norra länet.

Urval av spridningssamband ochskyddsvärda arter
Tyvärr saknas ett heltäckande, jämförbart underlag för att kartera spridningssamband i hela
kilen. Ett användbart underlag finns dock i den
kartläggning av habitatnätverk som togs fram
i samband med utarbetandet av RUFS 2010
(Mörtberg & Zetterberg, 2008). Materialet kan
brista i detaljer, eftersom detaljerad biotopkartering i kilen saknas, men det ger en översiktlig
bild av möjliga spridningssamband.
När det gäller skyddsvärda arter med särskild betydelse för Järvakilen, har det inte varit möjligt att göra ett urval inom ramarna för
detta arbete

Naturtyper
Naturen kan delas in i olika naturtyper beroende på de organismer, framför allt växtlighet, som förekommer på en given plats. Det
avgörande för vilken naturtyp som uppstår är
jordmånen, mikroklimatet och fuktförhållandena samt hur marken sköts. Områden med
höga naturvärden delas normalt in i naturtyper för att man lättare ska kunna hantera dessa
ur naturvårdssynpunkt. Det optimala vore att
skydda all natur med höga naturvärden. Detta
är dock inte möjligt då skydd av naturområden
måste sammanvägas med andra intressen. Det
är därför nödvändigt att göra en bedömning
av vilka naturtyper som är viktigast att bevara
för ett givet landskapsutsnitt. För Järvakilens
del betyder det att man väljer ut de naturtyper
som är bäst representerade i kilen som helhet
samt som har de högsta naturvärdena. Utöver
de naturtyper som anses vara prioriterade i kilen finns givetvis även andra naturtyper som är
värda att bevara men då inte utifrån den regionala grönkilens perspektiv, vilket är vad Järvakilen representerar.
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Inom Järvakilen finns Nationalstadsparkens världsunika ekmiljöer. De stora antalet arter som finns knutna till de
gamla ekarna gör ädellövskogsmiljöerna till första prioritet att sköta och utveckla i Järvakilen.
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Naturvärden i Järvakilen
I Järvakilen förekommer en rad olika naturtyper med höga naturvärden vilka alla bidrar
till kilens biologiska värden och ger kilen en
mångfald av ekosystem. Dessa naturtyper förekommer även i de andra kilarna men fördelning
och utbredning varierar mellan de olika kilarna.
Områden med höga naturvärden utgör värdekärnor i landskapet där många hotade växter
och djur kan få en möjlighet att fortleva.
Av de i Järvakilen förekommande naturtyperna bedöms ädellövskogarna vara den naturtyp som är mest framträdande och representativ ur ett regionalt perspektiv. Därefter kommer
naturbetesmarker och talldominerade barrskogar. Kilens vattenmiljöer har också framträdande värden.
De finaste och mest värdefulla ädellövskogarna finner man på Djurgården, annars förekommer de spritt i Järvakilen i anknytning till
gods och herrgårdar beskrivna i kultumiljödelen i denna rapport. Naturbetesmarkerna är tyvärr i dagsläget dåligt hävdade men utgör trots
detta en viktig naturtyp för Järvakilen. De talldominerade barrskogarna hittar man framför
allt utmed Mälarens stränder och på en del öar.
Annars är det hällmarkstallskogar som finns
spritt i skogslandskapet i kilen. Höga värden i
vattenmiljöerna finns bl.a. i Igelbäckens, Verkaåns och Oxundaåns vattensystem, fågelsjöarna
Säbysjön och Garnsviken, samt stränderna
längs Mälaren.
I utbredningskartorna som presenteras här
illustreras endast större områden med förekomst av en eller flera av de prioriterade naturtyperna. Det finns således flera områden med
dessa naturtyper representerade i kilen, men de
har bedömts vara för små eller ligga för isolerat för att presenteras på kartorna, därmed inte
sagt att de inte är av betydelse för kilens prioriterade naturvärden.

lundartade miljöerna finns som regel en rik
lundflora med arter som till exempel lundelm
och svart trolldruva. I en del av dessa områden
finns även relativt rikligt med grov död ved vilket gynnar en rad vedlevande arter, framför allt
svampar och insekter. Grova solbelysta ädellövträd utgör en viktig miljö för många lavar
och insekter. Är träden dessutom skadade och
har håligheter är de lämpliga miljöer för många
fåglar och fladdermöss.

Exempel i Järvakilen

Ädellövskogar

I Järvakilen finns de största och mest värdefulla
ädellövskogarna inom Nationalstadsparkens
gränser. Dessa utgörs huvudsakligen av öppna
eklandskap. Här finns ett stort inslag av grova
gamla ekar, varav många är så kallade hålträd
vilket gynnar många arter insekter, fåglar och
fladdermöss. Dessa ekmiljöer är av internationellt intresse och har få motsvarigheter i landet. I Nationalstadsparken förekommer även
mer slutna ädellövskogar som till exempel invid stränder, där det finns partier med ask och
alm.
I norra Järvafältets naturreservat finns inslag
av mycket fina och värdefulla ädellövskogar.
Dessa hittar man framför allt vid Hansta i områdets sydöstra del. Även här är det inslaget av
grov gammal ek som är det mest iögonfallande
men det förekommer även fina hassellundar.
Ädellövträd förekommer annars spritt inom
reservatet både som solitära grövre träd och
ansamlingar av mer slutna bestånd.
Kring östra delen av Edssjön i Upplands
Väsby kommun finns ett relativt stor inslag
av ädellövskogsmiljöer. Även norr om Edssjön och vid Harva finns ädellövskogar. Dessa
är över lag slutna skogar och inslaget av gamla träd är inte så stort, död ved förekommer
sparsamt i dessa skogar. Vid Runsa finns ett
stort inslag av ädellövskog. Dessa utgörs både
av slutna blandskogar med bland annat ask,
alm och lönn samt ekdominerade lundar med
mycket hassel. Även solitära grövre ekar förekommer. Ädellövskogarna vid Runsa har över
lag höga naturvärden.

Naturvärden

Skötselbehov

Inom kategorin ädellövskogar återfinns allt
från slutna ädellövlundar till öppna skogsmiljöer, solitära ädellövträd och alléer. I de slutna,

Någon form av skötsel är nödvändig för att bibehålla ädellövskogarna oavsett om de är öppna eller slutna. Om de inte sköts tar gran med

Ädellövskogar

Kartan visar stora sammanhängande områden i Järvakilen där de största kända naturvärdena finns. Samma områden innehåller oftast
höga värden inom en rad olika naturtyper. Avgränsingarna av områdena är grova och gjorda för att läsas på en regional skala.
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tiden över och naturvärdena knutna till ädellövträd går förlorade. För öppna ädellövskogsmiljöer är bete det bästa alternativet. För mer
slutna och naturskogsartade miljöer är det svårare. Här går det inte att lämna området för fri
utveckling, samtidigt vill man bevara strukturer
som olikåldrighet, död ved till exempel som har
uppstått på grund av att området har lämnats
en längre tid. Skötseln av sådana områden kan
inte generaliseras. Vid all ädellövskogsskötsel
är det viktigt att tillgodose föryngring av träd
och att ha en lämplig åldersspridning för att
undvika avbrott i kontinuiteten.

sjukhuset och Runsa i Upplands Väsby kommun samt norra Järvafältet.
Fuktängarna i Järvakilen saknar i allmänhet
botaniska naturvärden. Dessa utgör dock viktiga miljöer för en rad fåglar. Betade fuktängar
är idag ett ovanligt inslag i det svenska landskapet. I Järvakilen finns exempel på större områden med betade fuktängar kring Säbysjön på
Järvafältet. Vid Edssjön finns sedan tidigare en
dokumenterat rik fågelfauna som har varit helt
beroende av att fuktängarna har betats. Eftersom bete helt har upphört på dessa fuktängar
har naturvärdena, och därmed fåglefaunan till
stora delar försvunnit.

Naturbetesmarker

Exempel i Järvakilen

Naturvärden
Av de utpekade naturbetesmarkerna utgörs
majoriteten av torra till friska marker. Många
är idag blandlövhagar med varierande inslag av
buskar och träd, varav en del ädellövträd. Vid
god hävd står dock träd och buskar så pass glest
att större öppna partier med välutvecklad grässvål finns. Fläckvis finns dock även helt öppna
partier med främst torra gamla betesmarker.
Betesmarkerna har över lag en rik kärlväxtflora
varav många är hävdgynnade arter. Många av
kärlväxterna visar på att markerna är mer eller mindre kalkpåverkade. Arter som brudbröd
och ängshavre indikerar kalkrikare marker och
förekommer i flertalet av de utpekade områdena. Artrika betesmarker är inte bara viktiga
för kärlväxter utan många organismgrupper
till exempel svampar och insekter återfinns i
denna miljö.
Förutom att markerna betas, är en förutsättning för en artrik betesmark att de inte har
gödslats. Vid tillförsel av gödsel missgynnas
den hävdgynnade floran och ersätts av täta,
högvuxna arter som älggräs och örnbräken.
Många av de betade markerna i Järvakilen utgörs av gödslad mark och har därmed inte kunnat klassas som områden med höga naturvärden. Av de marker som klassats som områden
med höga naturvärden, är många inte hävdade
vilket medför att de snart kommer att gå förlorade om inte hävden återupptas. Exempel på
områden där de höga naturvärdena är på väg
att gå förlorade är norr om Löwenströmska

I Järvakilen finner man de större sammanhängande betesmarkerna vid Rosersberg i Sigtuna
samt vid Edssjön i Upplands Väsby. Betesmarkerna vi Rosersberg är varierade och utgörs
såväl av öppna betesmarker till mer slutna hagmarker. Tyvärr betas inte markerna i den utsträckning som vore önskvärt för att gynna floran och faunan som är knutna till dessa miljöer.
Betesmarkerna vid Edssjön utgörs till stor del
av fuktängar men även här förekommer torrare betesmarker, såväl öppna som mer slutna
hagmarker och lundar. Även vid Runsa i Upplands Väsby finns relativt stora betesmarker,
varav stora delar är stadd i stark igenväxning.
Närmare huvudstaden finner man välhävdade
betesmarker i Järvafältets naturreservat, framför allt vi Bög- och Väsby gård. Här går det att
finna ett välhävdat odlingslandskap. Även om
betesmarkerna kring Bög och Väsby inte är de
artrikaste betesmarkerna i Järvakilen är de ändå
av stor betydelse för den biologiska mångfalden just på grund av betet och slåttern som på
sikt öppnar upp för mer krävande arter.
Utöver dessa kärnområden finns en mängd
betesmarker spridda i Järvakilen, varav de flesta går en osäker framtid till mötes då de inte
längre hävdas. Många av dessa betesmarker är
små till ytan men har varit mycket artrika, med
en rad ovanliga arter av framför allt kärlväxter.
I och med igenväxningen går nu dessa värden
förlorade.

Naturbetesmarker

Kartan visar stora sammanhängande områden i Järvakilen där de största kända naturvärdena finns. Samma områden innehåller oftast
höga värden inom en rad olika naturtyper. Avgränsingarna av områdena är grova och gjorda för att läsas på en regional skala.
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Skötselbehov
Betesmarker är helt beroende av antingen slåtter eller bete. På de marker som är utpekade
som områden med höga naturvärden men som
inte betas för tillfället, behöver restaureringsåtgärder vidtas. Omfattningen av detta varierar
från område till område beroende på bland annat graden av igenväxning. Det är framför allt
röjning av sly och buskage samt avverkning av
vissa träd som är aktuellt. Om väl de botaniska
värdena försvinner är det i praktiken omöjligt
att få dem tillbaka. För fuktängar är situationen
delvis annorlunda ofta är fågellivet det största
bevarandevärdet. Även om värdefull flora till
stor del försvunnit, reagerar fågellivet snabbt
på restaureringsåtgärder.

Talldominerade barrskogar
Naturvärden
Bland barrskogarna finns en rad olika skogstyper. Av dessa utgör tallskogar av olika slag de
kanske värdefullaste förekommande i Järvakilen. Hällmarkstallskogar utgör den vanligaste
tallmiljön men påfallande många av de utpekade tallskogarna utgörs av högvuxna tallskogar,
här är dock inslaget av gran relativt stort. Några

av de talldominerade barrskogarna återfinns på
sandmark eller rullstensåsar. Kombinationen
av gammal tall och sandig mark är ovanligt förekommande i länet och många skyddsvärda
marksvampar är knutna till denna miljö. I de
utpekade tallskogsobjekten är död ved sparsamt förekommande men med rätt skötsel och
skydd kan mängden död ved öka. Många av de
högvuxna tallskogarna har tidigare varit betade
vilket gynnat tallen.

Exempel i Järvakilen
De finaste tallskogsmiljöerna finner man i anknytning till Mälarens stränder, från Sigtuna i
norr och söderut mot Stockholms stad. Dessa
tallmiljöer har ett relativt stort inslag av grova
gamla tallar, ofta högvuxna. I området kring
Runsa och utmed stranden ned mot Kairo
finns exempel på mycket fina tallskogsbestånd.
Även en bit norr om Upplands Väsby centrum
finns förvånansvärt mycket högvuxen gammal
tallskog kvar. Även i Järvafältets naturreservat
finns inslag av gamla tallskogsmiljöer, både i
form av hällmarkstallskog och mera högvuxna
skogspartier, här är dock tallen många gånger
beskuggade av gran och diverse lövträd.
I övrigt förekommer tallskogsmiljöer spritt i
hela Järvakilen och då oftast som hällmarkstallskogar. Tallskogsmiljöerna är förbisedda i hela

Hällmarkstallskog, karaktäristisk för
Stockholmsregionen. Föreskomsten av
tallskogsmiljöer och dess naturvärden är ofta
förbisedd.

Talldominerade barrskogar

Kartan visar stora sammanhängande områden i Järvakilen där de största kända naturvärdena finns. Samma områden innehåller oftast
höga värden inom en rad olika naturtyper. Avgränsingarna av områdena är grova och gjorda för att läsas på en regional skala.
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länet och påfallande ofta finner man värdefulla
gamla tallar intill bebyggelse där de har fått stå
kvar. Det kan röra sig om enstaka individer till
mindre bestånd. Dessa tallar är ofta högvuxna
och solexponerade vilket gör att man med lite
tur kan hitta spår av ovanliga vedinsekter som
till exempel reliktbock.

Skötesbehov
För att tallmiljöer på frisk mark på sikt ska bevaras måste de skötas på något sätt annars tar
gran med tiden över. För att tallen ska kunna
föryngra sig krävs ljusa och öppna skogsmiljöer. Det är också viktigt att det finns grova
gamla tallar som är solexponerade för att tillgodose kraven som många skyddsvärda vedlevande insekter har.

Vattenmiljöer
I järvakilen förekommer ett antal framträdande vattenmiljöer med höga naturvärden som
är värda att beakta ur ett kilperspektiv. Dessa
utgörs av artrika fågelsjöar, naturliga vattendrag samt vikar och strandmiljöer i Mälaren.
I Sigtuna och Upplands Väsby kommun har
Mälarstränderna inventerats med avseende
på biologiskt värdefulla vattenmiljöer. I båda
kommunerna finns ett flertal partier med värdefulla vattenmiljöer. Stränderna är generellt
endast något påverkade av mänsklig verksamhet inklusive eutrofiering. Hur det ser ut utmed
resterande strandområden i Mälaren som Järvakilen berör är svårt att uttala sig om eftersom
det inte finns några motsvarande inventeringar
gjorda. Man kan dock anta att påverkan blir
högre desto närmare Stockholms stad man
kommer. Både Sigtunas och Upplands Väsbys
Mälarstränder är till större delen fria från omfattande bebyggelse.
Två fina fågelsjöar finns i Järvakilen; Garnsviken i Sigtuna samt Säbysjön i Järvafältets naturreservat. Garnsviken är en nästan avsnörd
Mälarvik och tillsammans med de närmaste
omgivningar utgör den en av de förnämsta
fågellokalerna i länet och har också betydelse
som lekplats för fisk. Viken är cirka 5 km lång
och har tydlig slättsjöprägel. En vassbård av
varierande bredd kantar större delen av viken,
vilken mestadels omges av åkrar och en del

betesmark. Garnsviken är med sina vassar och
produktiva bottnar av stor betydelse för häckande fåglar. Säbysjön är en mycket fin fågelsjö,
särskilt den södra delen av sjön har ett rikt fågelliv. Här finns betade strandängar och stora
vassområden vilket bland annat gynnar många
arter av andfåglar och vadare. Under 70- och
80-talet blev sjön allt artfattigare men efter restaureringsåtgärder har sjön nu återfått mycket
av sin tidigare artrikedom. Vattnet i Säbysjön
är näringsrikt och är en typisk slättsjö. Trotts
detta häckar storlom i sjön, en art som annars
framför allt förknippas med näringsfattiga
skogssjöar.
Av de många vattendrag som förekommer i
Järvakilen är det några som är värda en närmare presentation. Dessa är delar av Oxundaåns
avrinningsområde som finns i Järvakilen. I Järvakilen ingår Oxundaån som mynnar i Rosersbergsviken i Mälaren och förbinder därmed
hela sjösystemet med Mälaren. Verkaån och
Väsbyån mynnar i Oxundasjön. I sjösystemet
finns de rödlistade fiskarna asp och nissöga.
I Väsbyån finns Mälardalens största lekplats
för asp. Det finns en arbetsgrupp mellan berörda kommuner som verkar för att förbättra
vattenkvalitén i Oxundaåns avrinningsområde.
Syftet är att bidra till att Mälarens vatten även
i framtiden kan användas som dricksvatten
för stora delar av regionen, samt att bevara en
mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen som ingår i
avrinningsområdet. Igelbäcken är ett annat vattendrag i Järvakilen, värt att nämna. Igelbäcken
förbinder Säbysjön i Järfälla med havsviken
Edsviken vid Ulriksdals slott i Solna och avvattnar stora delar av Järvafältet. Igelbäcken
anses vara ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet, då bäcken fortfarande är relativt orörd. Här förekommer flera
skyddsvärda arter. Mest känd är den sällsynta
fisken grönling, som i Igelbäcken har sin nordligaste kända förekomst i Sverige. Vid utloppet
i Edsviken lever ännu en sällsynt fisk, nissöga
som är rödlistad.

Biologiskt värdefulla vattenmiljöer

Kartan visar stora sammanhängande områden i Järvakilen där de största kända naturvärdena finns. Samma områden innehåller oftast
höga värden inom en rad olika naturtyper. Avgränsingarna av områdena är grova och gjorda för att läsas på en regional skala.
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Storområden
Många skyddsvärda arter är beroende av stora
revir, ofta med mosaikartad natur. Det gäller
t.ex. den skyddsvärda bivråken. I ett landskap
som blir alltmer uppdelart av bebyggelse och
vägar, blir sådana områden alltmer ovanliga.
I Järvakilen finns ett stort antal sådana områden, med utrymme för skyddsvärda arter. De
finns redovisade på kartan intill.

Spridningssamband
Vid bevarande av biologisk mångfald är det
viktigt att inte bara titta på enskilda objekt
med höga naturvärden utan även se till möjligheterna för arterna att sprida sig i större
landskapsavsnitt. Arter som idag anses hotade
är i allmänhet knutna till miljöer med speciella
egenskaper som inte återfinns i det rationellt
brukade landskapet.
Sammanden mellan olika naturtyper, habitat, kan beskrivas i habitatnätverk. En kartläggning av habitatnätverk inom Stockholms
län har utförts av Forskargruppen för miljöbedömning och -förvaltning, KTH, vad gäller
gamla barrskogar, ädellövskogsmiljöer och naturliga gräsmarker. Materialet är för närvarande
inte tillgängligt för publicering, men har delvis
kunnat nyttjas i denna utredning.
Nedan ges en översiktlig analys på hur
spridningssambanden ser ut för respektive prioriterad naturtyp i Järvakilen.

Ädellövskogar
Ädellövskogarna, och framför allt då ekmiljöerna, har förmodligen sina mest sammanhängande förekomster i Järvakilen, åtminstone om
man ser till den norra delen av länet. Även om
så är fallet, är ekmiljöerna fragmenterade på
många håll och utpekade objekt består många
gånger av enstaka gamla ekar med ingen eller
endast en mycket begränsad föryngring av träd.
Detta gör att fragmenteringen inom en snar
framtid kan bli betydligt större än vad som nu
är fallet vilket kan komma att leda till försämrade spridningsmöjligheter för arter knutna till
dessa miljöer.
Slutna ädellövskogar har en betydligt mer
fläckvis fördelning i Järvakilen och är framför
allt väl representerade vid gods och herrgårdar. Förmodligen är avstånden för många arter
knutna till dessa miljöer alldeles för långa för
att de ska kunna spridas mellan olika delområden. Här är nog fragmenteringen betydande.
Det är därför av stor vikt att de miljöer som
finns kvar skyddas för framtiden då det utgör
värdefulla kärnområden.

Talldominerade barrskogar
Dessa miljöer finns väl representerade utmed
hela Järvakilen, även om många av områdena
endast består av enstaka träd. Föryngringen
av tall är god och åldersfördelningen är över
lag god. Mot bakgrund av i vilken omfattning
dessa miljöer har funnits tidigare så är det bara

Lundmiljöer utgörs ofta av igenväxta hagmarker.
Hassellunden på bilden har höga naturvärden
och kräver specifik skötsel för att behålla dessa.
Trolldruvan som syns i bildens nedred vänstra
hörn är typsik miljön.

Storområden, viktiga för bland annat många fågelarter
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spillror kvar i länet och Järvakilen. Många arter
knutna till tallved är helt utrotade från länet.
Det gäller framför allt arter som kräver död
ved av tall, vilket idag är en bristvara. Om man
däremot ser till arter som är knutna till levande
gamla tallar så bedöms det finnas relativt goda
förutsättningar för dessa att sprida sig utmed
Järvakilen och framför allt då utmed Mälarstränderna med sina många gånger solexponerade gamla tallar.

Naturbetesmarker
Naturbetesmarkerna är mycket fragmenterade
i Järvakilen. Dessutom är de flesta under kraftig igenväxning och stora delar av naturvärdena
är på väg att försvinna. Mot bakgrund av detta
bedöms spridningssambanden för naturtypen
vara mycket begränsade. I Järvakilen. Även om
det finns helhetsområden med en större ansamling betesmarker så fungerar dessa många
gånger dåligt som spridningslänkar då igenväxningen gör att de flesta krävande arterna inte
längre kan etablera sig där. Områden med till
exempel en rik kärlväxtflora är mycket isolerade och det är av mycket stor vikt att dessa
områden skyddas och hävdas då de utgör kärnområden som är helt avgörande för många arters fortlevnad i länet. För att på sikt säkerställa
naturvärdena för naturbetesmarkerna måste
fler områden hävdas.

Sjöar, vattendrag och våtmarker
Det finns inga kartlagda habitatnätverk för
dessa naturtyper. Det är dock uppenbart att
spridningsmöjligheterna för våtmarkslevande
arter är mycket begränsad inom kilen, där såväl
avvikande naturtyper och vägar utgör barriärer. Längs vattendragen finns vissa möjligheter
till spridning av arter. Vandringsmöjligheterna
för fisk inom Oxundaåns vattensystem är här
mycket viktig att bevaka, liksom framkomligheten och vattenföringen i Igelbäckens system.
Mälarstranden bedöms utgöra ett fungerande
samband idag, där de långa sträckorna naturliga stränder utgör en mycket stark kvalitet.

Karaktärsdrag Biologisk mångfald
•

Värdefulla ädellövskogsmiljöer, främst i
anknytning till gods och herrgårdar och
kunlig jaktpark

•

Värdefulla, ljusöppna tallskogar med
gamla tallar

•

Värdefulla rester av naturbetesmarker i
anslutning till kulturlandskap

•

Värdefulla vattemiljöer som Igelbäcken,
Säbysjön, Edssjön, Oxundasjön och
Garnsviken, samt naturstränder vid
Mälaren.

•

Ett stort antal svåra barriärer
som korsar kilen och försämrar
spridningsmöjligheter.
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Habitatnätverk för ädellövskog med grova ekar, källa: Forskargruppen för miljöbedömning och -förvaltning, KTH,
(arbetsmaterial). Enligt denna studie, är det sannolikt att Järvakilen har stor betydelse för spridningssamband
för ädellövskogsarter. Spridningssamband löper dock inte kontinuerligt längs kilens hela sträckning, utan
fögrenar sig i övriga delar av den regionala grönstrukturen. Med hänsyn till att ädellövskogarna är prioriterade
naturtyper i kilen, och att det finns sannolika spridningssamband för arter knutna till dessa, bedöms dessa
samband vara prioriterade värden.
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Habitatnätverk för barrskog med äldre tallar, källa: Forskargruppen för miljöbedömning och -förvaltning, KTH,
(arbetsmaterial). Kartan visar att det inom kilen sannolikt finns delar av ett starkt nätverk för arter knutna till
gamla tallar. Med hänsyn till att barrskogar med gamla tallar är prioriterade naturtyper i kilen, och att det finns
sannolika spridningssamband för arter knutna till dessa, bedöms dessa samband vara prioriterade värden.
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Habitatnätverk för naturliga gräsmarker, källa: Forskargruppen för miljöbedömning och -förvaltning, KTH,
(arbetsmaterial). Enligt kartan är det sannolikt att det finns flera viktiga kärnområden för arter knutna till
naturliga gräsmarker inom kilen. Det är dock samtidigt sannolikt så att spridningssambanden mellan dessa
kärnområden är mycket svaga. Artrika gräsmarker är prioriterade naturtyper i kilen, men de befintliga
spridningssambanden är så svaga att de inte kan sägas vara prioriterade. Sett till denna del av reionen,
bedöms det vara viktigast att hävda kärnområden och utveckla spridningssamband mellan områden i Sigtuna,
Vallentuna och Täby kommuner. Om detta är möjligt, bör samband utvecklas vidare söderut mot Runsahalvön
och Järvafältet. Ingen regional huvudman har idag tagit ansvar för att utveckla regionala spridningssamband.
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Sociala naturvärden

Metodbeskrivning
För att på ett översiktligt plan fånga Järvakilens
viktigaste sociala värden för naturrekreation
och friluftsliv på en regional nivå, har fyra vägledande teman ställts upp. Dessa är: Identitet
och upplevelser, Storlek och form, Användare
och nåbarhet samt Utveckling och intressekonflikter. Till dessa teman kopplas olika frågeställningar. Metodiken är delvis hämtad och vidareutvecklad från rapporten Sociala Värden i
Botkyrkas tätortsnära grönområden från 2002.
Prioritering av sociala värden i Järvakilen
relaterar även till uppsatta mål och åtaganden
för den regionala grönstrukturen i Stockholms
Regionala Utvecklingsplan (RUFS 2010).
På senare år har flera betydelsefulla arbeten
behandlat naturrekreation direkt kopplat till
Järvakilen. Eftersom den här studien inte rymmer fältarbete eller interjuver med brukare och
tjänstemän i berörda kommuner sammanfattas
viktiga delar av följande arbeten: Upplevelsevärden i Stockholmsregionen 2004, Upplevelsevärden i ABC-stråket, 2007, Regional landskapsstrategi. Ett samråd med intresseföreningar och tjänstemän ägde rum i augusti 2009.
Metoden är uppställd på ett sådant sätt att
liknande studier ska vara möjliga att utföra för
Stockholmregionens övriga nio kilar utifrån
samma teman och frågeställningar. Resonemang runt frågorna samt GIS-analyser redogörs i text och/eller kartor. Betydande del av
underlagsmaterialet härrör från Upplevelsevärden i Stockholmsregionen 2004. Urvalen redovisas under varje tema.
Vissa jämförelser görs med regionens nio
övriga gröna kilar vad gäller storlek, form och
upplevelsevärden. Detta ska dock inte ses som
en komparativ studie.

Identitet och Upplevelser
•

Vilka sinnebilder förknippas kilen med?

•

Har landskapet unika särdrag?

•

Finns det starka målpunkter i kilen?

•

Var finns de tydligaste upplevelsevärdena
kopplade till blå och gröna värden?

Storlek och form
•

Vilken form har kilen?

•

Var finns smalaste och bredaste området?

•

Hur stor är kilen?

•

Vilka är de svåraste barriärerna?

•

Finns det tysta/ostörda områden i kilen?

Användare och nåbarhet
•

Hur många når kilen inom 300 meter resp
1000 meter?

•

Finns det några av RTK utpekade gröna
eller blå stationer? (inom 300 meter)?

•

Hur många t-bane/pendeltågsstationer
inom 1000 meter?

•

Finns det potential för ett kilstråk?
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Boende i Stockholmsregionen har ofta nära till vatten. Genom att tillgängliggöra och skapa nya strandpromenader
över kommun- gränserna, ökar regionens attraktivitet. ”Regionens utveckling ska ske så att vattnets möjligheter att
bidra med skönhetsupplevelser, avkoppling och aktivitet tas till vara och att invånarna får bättre tillgång till vatten
och stränder” ur RUFS, utställningsförslag 2010
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Identitet och Upplevelser
Har Järvakilen en tydlig identitet idag? De som
känner till begreppet Järvakilen, vad förknippar
de den med? Tyrestakilen till exempel, förknippas främst med sin stora värdekärna - Tyresta
nationalpark. De stora barrskogs- och hällmarksområden där ligger till grund för viktiga
upplevelsevärden som skogskänsla och orördhet. I ett flertal av de övriga kilarna kan identiteten vara svårare att fånga. De bär snarare på
flera olika identiteter eller karaktärer. Kilarna är
inte avgränsade efter landskapets gränser, utan
har danats i ”mellanrummen” mellan stadens
urbana fingrar. Kilarna kan därför mer ses som
ett tvärsnitt genom typiska Stockholmslandskap med innerstad, förort, odlingslandskap,
vattenkontakt och mer eller mindre vida skogar
och betesmarker. Detta gäller även, eller kanske särskilt för, Järvakilen. (Se även översiktlig
indelning av karaktärsområden tidigare i rapporten).

Målpunkter
Genom sitt namn förknippas Järvakilen först
och främst med Järvafältet, ett av Stockholmregionens mest populära besöksområden. Norra
Järvafältet har ett ålderdomligt odlingslandskap
som är strövvänligt, lättorienterat och varierat.
På Hästa gård finns Stockholm stads idag enda
aktiva jordbruk. Det ligger på Järvafältets södra
del intill miljonprogramområden som Husby
och Rinkeby. Upplevelserna blir kontrastrika
i ett landskap där höghusen ramar in betande
kor och får. Ett stort antal kolonilottområden
skapar mötesplatser och upplevelserika miljöer
på Igelbäckens kulturreservat.
Djurgården - den kungliga jaktpark som
Johan III och Karl XI la grunden till är idag
en unik värdekärna som sedan 1994 skyddas
som världens första nationalstadspark. Områdets betydelse för närrekreation och turism kan
inte underskattas. Kungar som jagar hjortar har
bytts ut mot flanörer som jagar sittplatser på
något av alla de populära caféerna.
Norr om Djurgården och ytterligare norrut
efter Järvafältet finns ett mer vardagligt och
produktionsinriktat landskap. Ängsjö friluftsgård fungerar som en utgångspunkt för många
besökare. Området söder om Edssjön är mer
svårtillgängligt för den som vill ströva fritt i

landskapet men desto lämpligare för den som
vill gå en golfrunda. Runsahalvön har regionalt
värdefulla områden med bad, Upplandsled och
innefattar utblickar över Mälaren från Runsas nordligaste uddar. I Järvkilens nordligaste
kommun Sigtuna finns populär målpunkter
som Rosersbergs slott, Steninge slott och inte
minst Venngarns slott och Viby by. Garnsviken är vintertid en av de bästa utsiktsposterna i
Stockholmstrakten för att se kungsörn.

Unika Särdrag i landskapet
Järvakilen präglas av ett öppet sprickdalslandskap som sedan tusentals år fortfarande utgörs
av en jordbruksbygd på sina ställen. Landskapet är starkt präglat av tidigare åkerbruk och
betesgång. Sprickdalarna är delvis även långsträckta vattenrum omgivna av barrskogsklädda eller bebyggda bergsryggar. När den kilometertjocka landisen smälte och drog sig norrut
för cirka 30 000 år sedan, bröts stora mängder sten loss och bars av en underjordisk isälv
som lämnade en grusås, Stockholmsåsen, efter
sig. Den 60 kilometer långa Stockholmsåsen
har strukturerat stadsutvecklingen i nordsydlig
riktning, genom höjdsträckningen och vegetationen samt genom att vägar och gator följt
åsen. I Järvakilen går åsen i samma läge som
E4:an. Tydliga grusformationer i kilen finns i
Hagaparken i Solna.
På några ställen i Järvakilen, bland annat
vid Harva och på Runsahalvön finns det så kallade De Geermoräner som har bildats vinkelräta mot isens rörelseriktning. Moränryggarna
som är karaktäristiska för den mellansvenska
israndszonen.

Upplevelsevärden i Järvakilen
Vad gäller upplevelsevärden är det svårt att
lyfta fram något eller några upplevelsevärden
som står ut bland de andra. Upplevelsevärdena
är svåra att väga mot varandra då det kan vara just
kombinationen av olika upplevelsevärden som ger
en plats dess identitet. Det är även missvisande
att jämföra arealen (mellan kilarna) för till exempel skogskänsla och variationsrikedom då värdena
ofta överlappar varandra eller bygger på att ett annat upplevelsevärde finns i närheten som till exempel utblickar och öppna landskap.
Rapporten Upplevelsevärden i ABC-stråket
fokuserar på så kallade gröna och blå upplevel-
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sevärden vad gäller friluftsliv men även evenemang i naturmiljöer. I rapporten har man valt
att titta särskilt på värden kopplade till vatten
på grund av dess höga attraktivitet. Vi har valt
att sammanfatta upplevelsevärden i en liknande
uppdelning. De gröna värdena har dock delats upp i två kategorier: odlingslandskap och
skogslandskap. I kartorna som följer listas även
de viktigaste målpunkterna i form av badplatser, 4H-gårdar och utsiktspunkter.
Odlingslandskapet
Järvakilen är unik genom att jordbrukslandskapet
och värden kopplade dit, som öppna landskap och
miljöer som bär på tecken från agrara mönster, går
långt in i de centrala delarna av Stockholm. Odlingslandskapet tar sig olika uttryck i kilen. Här
finns både det ålderdomliga odlinglandskapet
likväl som det moderna, storskaliga jordbruket representerat. De välbevarade odlingsmiljöerna har
höga pedagogiska värden som kan sägas vara av
regionalt värde för rekreation och friluftsliv.

Skogslandskapet
I anslutning till odlingslandskapet finns det
i kilen många fina ädellövskogsmiljöer och
gamla barrskogar. En stor del av skogsmiljöerna fungerar som produktionsenheter men
kan ändå ha höga värden för bär- och svampplockare. Gamla skogar som dessutom ligger
i ostörda lägen bedöms ha höga värden på en
regional nivå.
Vattenlandskapet
Järvakilen har många värdefulla målpunkter
och miljöer kopplade till vatten, från Saltsjön,
Brunnsviken, Edsviken, Igelbäcken, Säbysjön,
Edssjön och inte minst till Mälarens stränder.
Upplevelsevärden kopplade till vatten har en
särskild betydelse i Stockholmsregionen. Badplatser, kanotuthyrning och skridskobanor är
alla viktiga målpunkter och populära aktiviteter.
I RUFS anges att vattnets värden och kvaliteter
måste hanteras med hänsyn till dess stora betydelse för regionens attraktivitet. Vattenvärdena
kan därmed sägas ha regional betydelse.

Upplevelsevärden kopplade till skogslandskapet ger skogskänsla, orördhet och trolska miljöer och
variationsrikedom. Tysta områden i skogslandskap ger möjligheter för storstadsmänniskan att skärma av intryck
och slappna av. Miljön är viktigt för upptäckarglädje och kreativitet hos barn. Upplevelsevärden av hög kvalitet
förutsätter ett skogsbruket anpassas för friluftslivet.

Identitet och Upplevelser
Odlingslandskapet
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Karaktärsdrag - upplevelsevärden
•

Storstadsnära odlingslandskap med rika
kulturmiljövärden

•

Kulturlandskap med hög tillgänglighet,
stora pedagogiska värden och flera publika
anläggningar

•

Unika ädellövskogsmiljöer och
landskapsparker

•

Flera gamla barrskogar med stark
skogskänsla och orördhet intill tätbebyggda
områden och centrala delar av Stockholm.

•

Vattenkontakt med såväl Mälaren som
Saltsjön, med strandpromenader och flera
målpunkter för bad, fiska skridskor, paddling,
m.m.

Karaktärsdanande särdrag i landskapet
•

Tydligt sprickdalslandskap

•

Stockholmsåsen

•

Många deGeer-moräner

•

Dramatiska förkastningsbranter mot Värtan
och Mälaren

•

Många små sjöar, inklusive ett par värdefulla
bra fågelsjöar

Det ålderdomliga odlingslandskapet på Järvafältet skapar
småskaliga miljöer för människor att ströva i. Höglandsboskap är
ett av de betesdjur som håller landskapet öppet på Järvafältet.

Det moderna odlingslandskapet kan i vissa fall med sina
skarpa bryn och avsaknad av gång och cykelvägar ge ett
otillgängligt landskap. Som bärare av infrastruktur i form av
högspänningsledningar och vägar känns miljön ogästvänlig.

Identitet och Upplevelser

Skogslandskapet

Kartan visar på var det finns höga upplevelsevärden kopplade till skogslandskapet och pekar på några områden som bedöms vara extra
betydelsefulla, i dessa områden kan man även upleva orördhet och trolska skogsmiljöer.

Identitet och Upplevelser

Vattenlandskapet

Kartan visar på var i Järvakilen det finns värdefulla upplevelsevärden kopplade till vattenlandkskapet.
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Storlek och form
Formen och storleken på en grön kil har en
avgörande betydelse för vilka värden som kan
rymmas i den. En bred kil har t.ex. sannolikt
bättre förutsättningar för tysta områden än om
kilen är smal och kantad av stora trafikleder.

Form, storlek och svaga områden
Järvakilen är en genomgående smal kil i jämförelsen med regionens övriga kilar. Hela Järvakilen är 175 kvadratkilometer, vattenområden borträknat. Kilen är nästan sex mil lång.
Kilen bryts på ett antal ställen, som bredast är
kilen drygt sju kilometer. I definitionen av de
gröna kilarna finns ett minimimått på 500 meter som markerats i kartan intill och som även
uppmärksammas särskilt i RUFS. Det kan vara
vanskligt att bara prata om minimimått då rekreationsvärdena till stor del är beroende av
kvaliten på till exempel en rekreationsskogen.
Ett område som är 1000 meter kan alltså i verkligheten upplevas svagare än ett område med
goda kvaliteter som är 500 meter brett. För att
avgöra kritiska punkter i grönstrukturen måste
studier på lokal nivå göras med grundliga fältstudier.

Kilens omland
Värden och funktioner i en kil har mycket att
göra med den närmaste omgivningen, det så
kallade omlandet. Innehållet i kilen formas av
ägostrukturer men även av efterfrågan på akti-

viteter. Järvakilen gränsar till många tätbefolkade bostadsområden samt stora vägar som E18.
Halva kilen har sin västra gräns mot Mälaren.
Någon närmare analys av omgivande bebyggelse som påverkar kilen har det inte funnits
utrymme för i den här utredningen.

Barriärer
Ett flertal barriärer finns i kilen. Södra och
norra delen av Järvafältet delas av Barkarby
flygfält. Här finns potential att mildra barriäreffekten genom att väva in gröna värden i den
nya bebyggelsen som planeras i området. Ett
antal stora trafikleder, främst E4, E18, Rotebroleden, Kymlingelänken, Akallalänken samt
Norrviksvägen. fragmenterar kilen och orsakar
höga bullernivåer i naturområdena.

Tysta och ostörda områden i kilen
Områden där medelljudnivån ligger under 45
dBA räknas av Regionplanekontoret som tysta
områden. Tystnad är en viktig kvalitet i storstadsområden för att vi lätt ska kunna finna miljöer
att återhämta oss i. På kartan intill redovisas
även ”ostörda områden” som är reslutatet av
en avståndsanalys från vägar och bebyggda
miljöer (buffertzon på 200 meter har använts.
Trots närheten till bebyggelse och många trafikleder, finns det några tysta områden i kilen,
samt ett stort antal ”fysiskt orörda” områden
Stora sammanhängande områden är viktiga ur.
folkhälsosynpunkt då man har möjlighet att
komma undan stadsmljön där intrycken kan
vara många och stressande. I sina storstadsnära
lägen kan kommer dessa områden ha en mycket viktig funktion och vara en värdefull tillgång
i vårt allt mer urbaniserade samhälle.

Karaktärsdrag storlek och form

Ett möjligt scenario vid en oförsiktig planering av
kilarna. Det är mycket svårt att säga hur mycket
bebyggelse en grön kil tål, eller hur smal en kil
kan bli för att behålla sina funktioner. I dag finns
en minimimått på 500 meter men hur utdragen
kan kilen bli utan att förlora i värde? Om kilen får
en pärlbandsstruktur snarare än en kilstruktur
försämras kvalitén på den tätortsnära friluftsnaturen.

•

Smal, långsträckt form

•

Många smala partier där kilen är svag
och många barriärer

•

Kilen erbjuder storstadsnära tysta och
ostörda områden trots närheten till
vägar och bebyggelse

Storlek och form
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Tillgång och nåbarhet
Järvakilens långsmala form gör att stora delar
av grönområdet är nåbart av kringboende, samt
att det nästan alltid är nära till tunnelbane- och
pendeltågsstationer. Järvakilen fyller en viktig
funktion som bostadsnära natur då aspekterna
tillgång, nåbarhet och hög kvalitet samverkar.
Saknas någon av dessa aspekter uppstår brister
i upplevelsen och närboende tar sig inte ut lika
ofta i naturen.

Hur många bor intill kilen?
Inom en 300 meters radie från Järvakilens gräns
bor det ca 87 000 människor. Barriärer har inte
tagits med i beräkning. I själva verket har manga människor längre än 300 meter, som är det
avstånd de flesta människor är beredda att röra
sig för att besöka ett naturområde dagligen. För
helgbesöket är det flest beredda att röra sig lite
längre, hela 270 000 människor bor inom en
1000 meters radie från Järvkilen. (karta som
bilaga?)

Spårbundna stationer
På kartan intill finns spårbundna stationer som
nås inom en kilometer från en kil. En kilometer
kan räknas som gångavstånd vid en längre utflykt, till exempel en helgutflykt. I regionplanen
pekas gröna stationer särskilt ut, det är spårbundna stationer som nås inom 300 meter från
den regionala grönstrukturen.

Boverket har utvecklat en
tankemodell som omfattar tre
aspekter för att säkra tillgången
på bostadsnära natur. Alla
tre aspekter är viktiga och
genom att använda begreppen
tillgång och nåbarhet istället
för tillgänglighet går det att
förtydliga var problemen alternativt
möjligheterna finns.
- tillgång- den faktiska resursen
som bostadsnära natur utgör.
- nåbarhet - den faktiska och
upplevda tillgängligheten till
denna natur.
- kvalitet - den bostadsnära
naturens storlek, innehåll och

Vandringsleder och stråk
Genom norra delen av Järvakilen, från Barkarby
I Järfälla kommun, löper Upplandsleden. Den
planerades och byggdes i slutet av 70-talet och i
början av 80-talet. Projektet Järva Kilstråk syftar till att organisera en samlad led genom hela
kilen. Leden är ett pilotprojekt för arbetet med
ett kilstråk i stockholmsregionens alla gröna
kilar. De sju kommunerna längs Järvakilen påbörjade under hösten 2006 planeringen för ett
genomförande. Skogsstyrelsen är projektledare
(Stockholms stads hemsida).
Upplandsleden och det planerade kilstråket
har delvis samma sträckning i sin norra del. Vid
sidan av de regionalt värdefulla vandringslederna och stråken finns områden i kilen som har
hög täthet av lokalt värdefulla motionsspår och
elljusslingor. Dessa platser kan också sägas vara
av regionalt värde och pekas ut på kartan intill.
Intresset för ridsporter ökar starkt, stall och
ridstigar och kan överlag räknas som regionalt
värdefulla. Underlag för detta saknas i kartan.
Karaktärsdrag för tillgång och nåbarhet
•

Aspekterna tillgång, nåbarhet och hög
kvalitet samverkar särskilt effektivt i
Järvakilen.

•

Kilens närområde är tättbefolkat.

•

Hög tillgänglighet med kollektivtrafik.

•

Väl utbyggt nät av leder, stigar och elljusspår.
Övergripande utveckling

Tillgång och nåbarhet
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Ekosystemtjänster

En av de största framtida utmaningarna för
storstadsregionerna är att åstadkomma ett rimligt förhållande mellan stadens verksamheter
och de omgivande ekosystemen. Idag använder
Europas stora städer ett gigantiskt omland, ett
omland som ska tillgodose behovet av livsmedel, vatten, energi och olika naturligt producerade material. I princip omfattar detta producerande omland stora arealer också i andra
länder. Omlandet får också ta emot avfall och
restprodukter i mer eller mindre fungerande
kretslopp. Här regleras också en hel del av stadens miljökvalitet och säkerhet; dagvatten och
avlopp renas, ytvattenflöden vid häftiga regn
dämpas, förorenad luft renas och ventileras,
extrema temperaturer dämpas, o.s.v.

Ekosystemtjänsterna blir dyrare
Dessa s.k. ekosystemtjänster är idag förhållandevis billiga och lättillgängliga, i alla fall för de
flesta av industriländernas städer. Med hjälp
av relativt billig, huvudsakligen fossil, energi,
fraktar vi livsmedel och energigrödor långväga
ifrån, samtidigt som vi transporterar iväg avfall,
avlopp och restprodukter.
Av flera skäl kan vi vara säkra på att ekosystemtjänsterna i framtiden kommer att bli avsevärt dyrare. Transporter till och från staden
kommer i sig att bli påtagligt dyrare, vilket gör
avståndet till produktionsområden och kretsloppsområden viktigare. Anspråken på jordens
produktions- och kretsloppsförmåga ökar
också snabbt, inte minst i takt med att länder
snabbt växande ekonomier kräver en allt större
andel av jordens resurser.

vintertid. Detta kommer att ställa stora krav på
hur vi hanterar vårt dagvatten, dels för att undvika översvämningar, dels för att undvika att
sjöar och vattendrag påverkas negativt.
Vilka av ekosystemtjänsterna som får störst
betydelse för att motstå framtida miljömässiga
eller ekonomiska förändringar kan vi naturligtvis inte veta. Vad vi kan säga är att stora arealer
med fungerande och produktiva ekosystem intill staden, ger staden motståndkraft, resiliens,
mot förändringar.

Ekosystemtjänster i Järvakilen
Här beskrivs främst de producerande och reglerande tjänsterna. Ofta räknar man också ekosystemens sociala (rekreation) och kulturhistoriska funktioner till dess tjänster, men i denna
rapport beskrivs de på annat håll.
Producerande tjänster
•

Livsmedelsproduktion, bl.a. åker- och
betesmark

•

Energiproduktion, bl.a. biobränslen,
vindkraft och vattenkraft

•

Vattenproduktion, bl.a. dricksvatten

•

Skogsproduktion, virke och pappersråvara

•

Pollinering, pollinerande insekter

•

Kretslopp av närsalter

Reglerande tjänster
•

Dagvattenrening

Ekosystemen ger staden ”resiliens”

•

Flödesutjämning

Ekosystemen ger staden möjligheter att möta
framtida förändringar med motståndskraft,
resiliens. En aktuell förändring är de klimatförändringar som medför en förskjutning i nederbördens nedfall, vilket väntas ge Stockholmsområdet en betydande ökning av häftiga regn

•

Luftväxling, ventilering

•

Luftrening, filtrering

•

Klimatutjämning

Jordbruksmarker i Järvakilen, enligt Terrängkartan. Kommersiellt jordbruk bedrivs främst i Sigtunas och Upplands Väsbys del av kilen,
medan jordbruk ingår som skötsel i flera av naturreservaten i de inre delarna av kilen. Historiskt sett har en betydligt större areal marker
brukats, men har övergivits för annan markanvändning under perioder av rationaliseringar. Den produktiva jordbruksmarken är de mest
värdefulla ytorna sett till förutsättningar för ekosystemtjänster.

Skogsmark i Järvakilen, enligt terrängkartan. En stor andel av denna skogsmark antas dock utgöras av hällmarkstallskog med mycket
låg produktionsförmåga. Kommersiellt skogsbruk bedrivs huvudsakligen i Sigtunas och Upplands Väsbys delar av kilen. Produktionen
av olika skogsråvaror kräver inte lika frekventa transporter som produktionen åpå jordbruksmarkerna. det är därför inte lika viktigt att
skogsproduktion sker helt i stadens närhet. Skogsmarken erbjuder dock ett antal reglerande tjänster som bäst fungerar helt intill staden.

Våtmarker i Järvakilen: större våtmarker (>10 hektar) enligt Våtmarksinventeringen, samt sumpskogar enligt Sumpskogsinventeringen.
Även om mindre våtmarker saknas på kartan är det tydligt att Järvakilen är relativt fattig på våtmarker. Flertalet av våtmarkerna är
dessutom påverkade av dikningar. Våtmarkerna erbjuder bl.a. möjligheter att dämpa häftiga ytvattenflöden och att rena dagvatten.
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Det finns i dagsläget (2010) ingen systematisk
kartläggning av Stockholmsregionens ekosystemtjänster, varken vad avser de olika tjänsternas kapacitet eller vad avser regionens behov
av tjänsterna. Denna redovisning är därför ytterst översiktlig.

Jordbruksmark
Jordbruksmarken är den i särklass viktigaste för
stadens ekosytemtjänster. Den erbjuder möjligheter till närodling av livsmedel, närodling av
energigrödor och till kretslopp av komposterbart avfall.
På lång sikt kommer alla produktiva marker
att få ett högt värde, med hänsyn till ett växande globalt behov. Vi kan rimligen räkna med
att inte bara dagens jordbruksmark kommer
till användning, utan också all den mark som
historiskt har brukats. Markerna med bästa
bördigheten är de mest värdefulla, liksom de
historiskt sett också har varit.
Inom Stockholmsregionen råder idag obalans sett till behovet av stadens livsmedelsproduktion och omsättning av närsalter. En sådan
balans har heller inte eftersökts, utan regionen
litar till en omfattande transportverksamhet för
att tillgodose behoven. Stockholmsregionen är
dock rimligen mer balanserad till sitt omland
än flertalet storstadsregioner i Europa, vilket
på lång sikt kommer att visa sig vara en styrka.
En analys av hela Mälardalsregionen skulle sannolikt visa en region med goda möjligheter till
balans.
I Järvakilen finns aktiva kommersiellt inriktade jordbruk främst i Sigtuna kommun,
samt delvis i Upplands Väsby. I kilens inre
delar utövas jordbruk som den del av skötseln av kulturlandskapet och delvis också som
visningsjordbruk. Det bör dock påpekas att
stora sammanhängande jordbruksmarker, utan
särskilda biologiska, kulturhistoriska eller rekreationsmässiga värden, inte avgränsats som
kilområden.

Skogsmark
Skogsprodukter kommer också framgent att ha
stor betydelse för staden. Byggmaterial, pappersprodukter och cellulosaprodukter kommer att behövas. Skogen kommer också att
få en ökad betydelse för energiproduktion, då
flera olika typer av biobränslen kan utvinnas.
Från skogen kommer också livsmedel som bär,
svamp och vilt.
Om man jämför med jordbruksmarken, är
skogen dock mer extensivt utnyttjad och kräver
därför inte lika frekventa transporter. Av denna
anledning är det viktigare att hålla den intensivt
skötta jordbruksmarken så nära staden som
möjligt, jämfört med mark för skogsproduktion.
Skogen erbjuder dock en rad andra ekosystemtjänster. Här finns utrymme för en ”nyttig”
biologisk mångfald med pollinerande insekter
och skadedjursbekämpande rovdjur. Skogens
träd kan också filtrera skadliga partiklar från
förorenad luft. Dessa tjänster har sin största
betydelse alldeles intill staden.
Skogsbruk med fokus på skogsproduktion
med ekonomisk avkastning, finns idag huvudsakligen inom Upplands Väsby och Sigtuna kommuner. I Järvakilens inre delar utförs
skogsbruket antingen som en del av en skötsel
inom naturreservaten, eller som ett tätortsanpassat skogsbruk med stor hänsyn till friluftslivets intressen.

Sjöar och vattendrag
Sjöarna i Stockholmsregionen levererar dricksvatten, samt vatten till industrin och avloppssystemen. Sjöarna står samtidigt för rening av
avloppsvatten och dagvatten. Det finns ingen
betydande produktion av energi i vattendragen,
men däremot utvinns fjärrvärme och fjärrkyla
från vattnet. Dessa är funktioner som av nödvändiga skäl måste finnas alldeles intill bebyggelsestrukturen. Vattenkvaliteten och vattenföringen är viktiga för funktionen. Från sjöar och
vattendrag kommer också fisk, kräftor och en
del andra livsmedel.
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Sett till ekosystemtjänsterna, överskuggar
Mälarens tjänster betydelsen av alla andra sjöar
och vattendrag. Mälarens ekologiska funktioner och goda vattenkvalitet är av monumental
betydelse för Stockholm. Övriga sjöar och vattendrag i Järvakilen har sin största betydelse
som ”backup” för Mälaren. Ingen av sjöarna
eller vattendragen nyttjas dock idag på något
betydande sätt. I mindre skala nyttjas de för fritidsfiske och för vattenrening.

Grundvattenmagasin
Grundvattenmagasinen är viktiga för lokal vattenförsörjning och som reservvattentäkt för
Mälaren. Inom Järvakilen finns endast ett fåtal stora identifierade grundvattenmagasin, då
främst längs Stockholmsåsen i passagen vid
Ulriksdal och Haga, samt i kilens yttre delar
utanför Sigtuna. Kilen ansluter dock nära till
Stockholmsåsen, med viktiga grundvattenförekomster, i en stor del av sin sträckning.

Våtmarker
Naturliga våtmarker har stor betydelse för möjligheterna att dämpa häftiga ytvattenflöden,
t.ex. efter häftiga regn. De har också kapacitet
att rena dagvatten och i jordbrukslandskapet
har de stor betydelse för att hindra läckage av
närsalter.
En mycket stor andel av våtmarkerna har
dikats ut i samband med bebyggelse och skogsbruk. Tidigare avvattnades också våtmarker för
att utöka jordbruksmarken. I Järvakilen finns
mycket få våtmarker kvar och majoriteten av
dessa är dessutom påverkade av utdikningar,
vilket har försämrat deras möjligheter att bidra
med ekosystemtjänster.

Infiltrationsmarker
De bästa infiltrationsområdena utgörs av glaciala avlagringar med sand och grus, speciellt åsarna. Sandiga moräner har också viss kapacitet.
Dessa områden kan på ett mer effektivt sätt än

andra ta omhand om dagvatten för snabb infiltrering. De kan därmed bidra till vattenrening
och i viss omfattning till flödesutjämning.
I Järvakilen sammanfaller de bästa infiltrationsområdena med områden som har goda grundvattenmagasin.

All slags naturmark
Naturmark med naturliga vegetationstyper erbjuder som samlat markslag flera mycket betydelsefulla ekosystemtjänster.
Inom ett landskapsavsnitt kan naturmarkens
hydrologiska kapacitet möjliggöra en flödesutjämning som hanterar ytvattenflöden intill staden. Här sker också en omfattande infiltration,
där dagvatten samtidigt renas. Naturmarken är
mer tålig för extrema temperaturer och erbjuder en utjämning av temperaturtoppar, främst
genom att kyla av den lättuppvärmda staden.
Temperaturskillnaderna mellan stadens hårdgjorda ytor och naturmarken skapar också en
luftrörelse mellan dessa ytor som ventilerar staden, vilket bidrar till lägre halter av föroreningarnar. Träd som står intill källor för förorenad
luft, främst vägar, kan förbättra luftkvaliteten
genom att filtrera bort partiklar.
Den biologiska mångfalden i naturmarken
bidrar också med tjänster. Pollinerande insekter är viktiga för möjligheterna till stadsnära
odling. Rovdjur, t.ex. duvhökar, begränsar flera
skadedjurspopulationer.
Betydelsen av den stadsnära naturmarken
kommer rimligen att växla över tiden. Framtidens behov kan bara delvis förutspås. Det är
dock klart att sammanhängande områden med
naturmark intill staden ger regionen resiliens
inför framtiden.
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Mål för Järvakilen

Att arbeta med mål handlar om att beskriva vad
för slags landskap vi vill ha och vilka landskapskvaliteter ska finnas kvar även efter en förändring ägt rum. Järvakilen ska förvaltas så att de
prioriterade biotoperna ges möjlighet att stärkas såväl till sin utbredning som sin ekologiska
kvalitet. Habitatnätverk mellan de prioriterade
biotoperna ska stärkas. Möjligheter att nyttja
Järvakilen för naturrekreation och friluftsliv
ska värnas och utvecklas. Inför en planeringssituation på kommunal nivå kan målen behöva
brytas ned på karaktärsområdenivå för att bli
tydligt uppföljningsbara.
Utifrån den regionala analysen har följande
utvecklingsmål formulerats. :

Utvecklingsmål kulturmiljö
I den regionala skalan innebär målbeskrivningen för kultumiljön en betoning på långsiktigt
hållbar samhällsutveckling snarare än skyddet
av ett urval värdefulla miljöer.

Landskapskaraktärer

•

Förändringar bör inte bryta betydelsefulla
samband mellan naturgivna
förutsättningar och historiska mönster.

•

Kvaliteter i landskapet som är
identitetsskapande och karaktäristiska
stärks och utvecklas i planeringen.

Historiska dimensioner
Landskapet förvaltas som ett levande
och ständigt växande arkiv där nya tiders
avtryck läggs till de gamla årsringarna och
den historiska dimensionen används som
en resurs i utvecklingen av en god livsoch boendemiljö.

Målet innebär att
•

Kulturmiljökvaliteter som förklarar och
förmedlar platsens historia tas tillvara i
planering och byggande och är avläsbara
även i framtiden.

•

Möjligheterna att tolka och uppleva
historiskt framvuxna strukturer och
samband (visuella, funktionella,
ekonomiska, sociala, historiska) i
landskapet ska vara goda.

Landskapets karaktärsområden så som
de formats av samspelet mellan människa
och natur bibehåller sina distinkta och
tydliga uttryck.

Målet innebär att
•

Sprickdalslandskapets långsträckta
former och rum ska fortsättningsvis
kunna upplevas som visuella signaturer
och bärande karaktärer i kilen.

•

Förändringar i miljön anpassas till
landskapets skala och huvudriktningar.

•

En bibehållen zonering i öppna dalgångar
och skogsklädda höjder eftersträvas.

Tusenåriga agrara mönster
Det ska vara fortsatt möjligt att uppleva
ett levande odlingslandskap med stort
tidsdjup där spår från människors
brukande under tusentals år lagrats.

Målet innebär att
•

Förutsättningarna att driva jordbruk och
upprätthålla ett öppet odlingslandskap
som förvaltar och möjliggör upplevelser

Järvakilen/ GRANSKNINGSVERSION 71

av kulturbärande strukturer och spår ska
vara goda.
•

•

Möjligheten att uppleva landskapets
tidsdjup och agrara mönster från
förhistorisk tid till nutid ska i möjligaste
mån inte försämras.
Sammanhang i dagens landskap som
är viktiga för att den agrara historien
ska kunna förstås och upplevas bör inte
brytas.

Gods och Herrgårdar

Stad och land
Funktionella, ekonomiska och sociala
samband som belyser relationen mellan
stad och land över tid värnas.

Målet innebär att
•

Miljöer som berättar om huvudstadens
långa påverkan på jordbruk och
näringsstruktur i omgivande landsbygd är
avläsbara.

•

Fysiska strukturer som vittnar om
fritidslandskapets framväxt skall kunna
fortleva och utvecklas.

Godsens och de stora jordegendomarnas
historiska betydelse för Stockholms
stjärnformade struktur med
bebyggelsestråk åtskilda av gröna kilar är
avläsbar och tydlig.

Målet innebär att
•

Herrgårdslandskapets strukturer eller
fysiska uttryck värnas eller integreras
i stadsbilden när ny bebyggelse eller
infrastruktur planeras.

•

Odlingslandskapets sociala skiktning,
från de stora godsen till bondgårdarna,
småbruken och torpen, upprätthålls.

Noder och rörelsemönster
”Lagren” av infrastruktur som speglar
platsers betydelse och människors
rörelser över tid är urskiljbara.

Målet innebär att
•

Vägnätets kulturhistoriska kvaliteter
beaktas och tas tillvara i planeringen.

•

Möjligheten att röra sig i landskapet ska
inte påtagligt försämras och historiska
färdstråk som fortfarande brukas ska vara
framkomliga.

•

Vägar som möjliggör åtkomst
till kulturmiljöer, natur- och
rekreationsområden med historiska
kvaliteter ska värnas.

Det moderna samhällets kulturarv
kommer till uttryck i städer och tätorter.
Årsringar och olika tiders ideal och behov
kan utläsas, stärkas och utvecklas.

Målet innebär att
•

I stadsväven där olika tiders visioner om
det goda samhället avspeglas ska vara
fortsatt avläsbara.

•

Stockholms årsringar och gröna kilar ska
vara fortsatt levande i stadsbilden.

•

Förändringar anpassas till den byggda
miljöns struktur, skala och karaktär.

•

Funktionella, historiska och sociala
samband som ger orter en tydlig karaktär
och identitet värnas och stärks.
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Utvecklingsmål biologisk
mångfald

Sjöar och våtmarker
Värdefulla vattenområden, våtmarker och
strandmiljöer bevaras och utvecklas.

De prioriterade naturtyperna i kilen är: barrskog med gamla tallar, ädellövskog, artrika
gräsmarker samt vattendrag och sjöar.

Målet innebär at
•

Vattenkvaliteten ej får försämras.

Barrskogar med gamla tallar

•

Värdefulla strandbiotoper restaureras.

•

Reproduktionsmöjligheterna för groddjur
stärks.

Värdefulla biotoper som utgör viktiga
reproduktionsområden för arter knutna till
gamla tallbestånd bevaras och utvecklas.

Spridningssamband

Målet innebär att
•

Värdefulla biotoper såsom nyckelbiotoper
och andra utpekade områden skydddas
och undantas från intensivt skogsbruk.

•

Värdefulla tallbestånd sköts, t ex genom
att vegetation hålls undan runt gamla,
solexponerade tallar.

Ädellövskogar
Värdefulla biotoper som utgör viktiga
reproduktionsområden för arter kopplade
till ädellövskog bevaras och utvecklas.

Spridningssamband och habitatnätverk
för de prioriterade biotoperna ska stärkas,
i första hand för ädellövskogslevande
arter, arter knutna till barrskogar med
gamla tallar och arter knutna till sjöar och
vattendrag.

Målet innebär att
•

Nätverket av biotoper stärks

•

Befintliga barriärer överbryggas, nya
barriärer undviks i planeringsstadiet.

Värdefulla arter

Målet innebär att
•

Grova solitära träd och alléer vårdas.

•

Slutna ädellövbestånd vårdas.

•

Efterträdare till viktiga ekpopulationer
planeras för.

Naturbetesmarker:
Värdefulla biotoper som utgör viktiga
reproduktionsområden för arter kopplade
till naturbetesmarker bevaras och
utvecklas.

Skyddsvärda arter med särskild betydelse
för kilens ekologiska funktioner, för dess
identitet, dess upplevelsevärde eller
kulturhistoria ska bevaras genom målstyrt
naturvårdsarbete.

Målet innebär att
•

Storområden
Stora, sammanhängande naturområden
med mosaikartad natur bedöms vara ett
prioriterat värde inom kilen.

Målet innebär att
•

•

Naturbetesmarker och strandängar
hävdas genom bete eller mekanisk
skötsel.
Dikesrenar och brynzoner sköts och
sessom en tillgång för naturbetesmarter

Värdefulla arter inom Järvakilen har ännu
ej pekats ut, då underlag för detta saknas.

Målet innebär att:
•

Storområden inom Järvakilen bör inte
delas upp ytterligare.
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Utvecklingsmål sociala
naturvärden
De sociala naturvärden som finns i Järvakilen
bygger till största delen på de höga kultur- och
naturmiljövärden som finns där. Tydliga historiska mönster i landskapet bidrar ofta till
en stark lokal identitet och hemkänsla och ger
uppskattade strövmiljöer. Fina naturmiljöer
med höga värden ger nästan alltid goda förutsättningar för höga upplevelsevärden. De mål
som ställts upp för kulturmiljövärden och biologisk mångfald gynnar alltså även naturrekreationen. Nedan följer några specifika mål för
Järvakilens prioriterade sociala naturvärden.

Odlingslandskapet
Järvakilen ska fortsätta att präglas av det
storstadsnära odlingslandskapets rika
kulturmiljövärden med hög tillgänglighet,
stora pedagogiska värden och flera
publika anläggningar.

•

Vattenlandskapet
Höga upplevelsevärden kopplade till
vattenlandskapet säkras. Mälaren och
Edsjöns stränder ska vara nåbara för
allmänheten i så stor utsträckning
som möjligt. God kvalitet ska hållas vid
badplatser och utsiktspunkter.

Målet innebär att
•

Våtmarker i skogsområdet sköts och
synliggörs på bästa möjliga sätt

•

Viktiga utsiktspunkter över vattenområden
görs nåbara och siktlinjer mot vattnet
hålls öppna (där de inte kommer i konflikt
med till exempel värdefulla träd.)

Tillgång och nåbarhet
Kilens goda kollektiva tillgänglighet och
höga täthet av stigar, cykelsåpr och
motionsspår ska bevaras och utvecklas

Målet innebär att
•

Stigar upprätthålls och nyanläggs vid
åkerkanter för att maximera upplevelsen
av det öppna landskapet.

•

Alléer, åkerholmar och brynzoner
fortsätter att skötas på lämpligt sätt.

•

Försörjningsmöjligheter för dem som
brukar skog och åkermark får ej märkbart
försämras.

Skogslandskapet
Äldre barrskogar med stark skogskänsla
och orördhet nära storstaden ska
bevaras och utvecklas. Skogen ska även
i framtiden kunna upplevas som en
plats för återhämtning för att främja den
allmänna folkhälsan.

Målet innebär att
•

Arealen för upplevelsevärdena orördhet
och skogskänsla bör inte minska.

•

Större områden med orörd karaktär bör
inte delas upp.

Vägar eller andra bullerskapande
anläggningar bör undvikas nära de orörda
områdena.

Målet innebär att
•

Stigar och leder upprätthålls och
nyskapas

•

Det bör bli lättare att hitta ut i naturen vis
kollektivtrafiken.
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Utvecklingsmål för ekosystemtjänster
Följande marker bedöms vara de mest betydelsefulla inom Järvakilen, sett till Stockholmsregionens behov av resiliens.
•

Sammanhängande ytor av stadsnära
naturmark

•

Produktiva jordbruksmarker

•

Våtmarker

•

Sjöar och vattendrag

•

Grundvattenförekomster

Målet innebär att
•

naturmark inom den regionala
grönstrukturen säkras, antingen
genom skydd i miljöbalken eller genom
ställningstagande i översiktsplan.

•

Kilarnas bredd ska uppgå till minst 500
meter för att upprätthålla sin luftväxlande
funktion.

Jordbruksmark
Jordbruksmark med hög produktivitet
ska bevaras i så stor utsträckning som
möjligt, med hänsyn till deras förmåga
att producera såväl livsmedel och
energigrödor, samt möjligheten att
omsätta komposterbara restprodukter

Kapacitetsanalys
Stockholmsregionens behov av
ekosystemtjänster kartläggs och de gröna
kilarnas betydelse för dessa tjänster
beskrivs.

Målet innebär främst att
•

behovet av jordbruksmarker för
närsaltsåterföring, livsmedelsproduktion,
energiproduktion beräknas, dels i
perspektivet Storstockholm, dels i
perspektivet Mälardalsregionen

•

behovet av dagvattenrening och
flödesutjämning kartäggs

•

beräkningarna kompletteras med
prognoser för regionens utveckling till
2030, men helst också till 2100 och
2200.

Målet innebär att
•

produktiva marker identifieras och
kartläggs

•

samtliga marker bevaras tillsammans
med möjligheterna att bruka dem

Våtmarker
Samtliga våtmarker inom kilen bevaras
med naturlig vegetation. Våtmarkernas
naturliga hydrologi bevaras eller återställs.

Målet innebär att
•

våtmarker större än 1 hektar identifieras
och kartläggs

•

våtmarkerna bevaras med naturlig
vegetation och fungerande hydrologi

•

ett åtgärdsprogram för att återställa
hydrologiska funktioner hos påverkade
våtmarker tas fram

Naturmark
Bevara stora, sammanhängande ytor med
naturmark intill stadsbebyggelsen.

Målet tydliggör ett dilemma mellan effektiv
markanvändning idag och behovet av resiliens
för framtida förändringar. I varje aktuellt nuläge är det förstås mest effektivt att maximera
utnyttjandet av ekosystemtjänsterna. Det skulle
ge en tät stadsregion med korta transporter. På
så sätt minskar dock möjligheterna att anpassa
utnyttjandet av tjänsterna inför framtida oförutsedda förändringar, resiliensen minskar.

Sjöar och vattendrag
samtliga sjöar och vattendrag bevaras,
och åtgärdas så att ekologisk och kemisk
status i dessa blir minst ”god”
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Målet innebär att
•

vattenprogram upprättas, vari brister i
kemisk och ekologisk status identifieras
och åtgärder för förbättringar föreskrivs

•

samverkansprojekt initieras inom
avrinningsområdena till de mest
betydelsefulla sjösystemen

Grundvattenförekomster
Viktiga förekomster av grundvatten
skyddas för möjligheter till
dricksvattenförsörjning

Målet innebär att
•

Länsstyrelsens föreslagna skydd för
identifierade förekomster tillämpas
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Regionala värden på Runsahalvön

Bakgrunden till den här rapporten är som
nämns i inledningen att Upplands Väsby planerar bebyggelseutveckling västerut mot Mälaren. Följande kapitel berör regionala värden
på Runsahalvön, vilket är det karaktärsområde
som berörs i Upplands Väsbys planer. Här
följer även utvecklingsmål och önskvärda riktlinjer för de tre områdena kulturmiljövärden,
biologisk mångfald och sociala naturvärden.
Viktigt att påpeka är att de listade målen för
Runsahalvön är uttryck för de priortieringar
som gjorts för att Järvakilen ska kunna bevara
och utveckla sina tydliga karaktärområden.
Målen tar ensidigt hänsyn till att stärka och
utveckla värden för kulturmiljön, biologisk
mångfald och naturrekreation, målen kan ses
som en önskelista. För att uppnå målen, eller
ta ställning till vilka mål man vill uppnå är en
förankring och dialog mellan markägare, brukare, tjänstemän och politikter nödvändig.

Kulturmiljövärden
Tusenåriga agrara mönster
Vid Runsa möter vi ett maktlandskap med lång
historia. Områdets tidigaste centrum låg på
den branta halvön med utblick över Mälarfjärden Skarven. Platsen var geografiskt strategiskt
belägen där tidens viktiga farleder från söder
och öster möttes. Här låg Runsa fornborg som
var en befäst stormannagård under järnåldern
och som troligen haft inflytande i handel, markrättigheter och militärt beskydd för den omgivande bygden. För sin försörjning var den
beroende av boskapsskötande bönder kring
området. Här finns också en av landets största
skeppssättningar, en gravform som vanligtvis
hör till bronsålder och vikingatid och som här
ingår i gravfält med 30-talet gravar. Lite längre
söderut finns ytterligare ett gravfält med mo-

numentala gravar i form av en kungshög och
två stora rösen som brukar betraktas som stormannagravar. Den rika fornlämningsmiljön
med storslagna gravar och befästningen berättar om en framstående plats och ett tusenårigt
nyttjande som haft de goda kommunikationerna som en viktig förutsättning.

Gods och herrgårdar
Under stormaktstiden inrättades Runsa säteri.
Godsets inﬂytande över landskapet begränsas
inte bara till storhetstiden under 1600-talet utan
har fortsatt in i modern tid. Herrgården lades
enligt tidens ideal med god utblick över det underliggande landskapet och Mälarens vatten,
som en sentida efterträdare till järnålderns befästa storgård. Det pampiga herrgårdslandskapet med sina stora byggnader i framträdande
lägen, vidsträckta åkrar, rika inslag av ekar och
lövskog, raka och allékantade väg uttrycker ett
utpräglat stilideal hos adeln. Hela landskapsrum designades för att manifestera gården och
ägarens sociala särställning. Arbetskraftsbehovet var stort och en omfattande torpbebyggelse växte fram på godsets utmark. Idag finns i
skogsområdena kring Runsa ett tiotal torp som
tidigare lydde under herrgården. Torparens
småbrukarlandskap är den sociala motsatsen
till det planerade högreståndslandskapet kring
adelns herrgårdar men utgör samtidigt en del
i den funktionella helhet som byggde upp ett
storgods fram till 1900-talet. Mellan de underliggande gårdarna, torpen, skogen och herrgården fanns ett ständigt flöde av virke, ängshö,
boskap och människor genom ett nät av vägar
och stigar, som band ihop godsets olika delar.

Noder och rörelsemönster
Till stora delar har 1700-talets vägsystem kommit att utgöra stommen i dagens vägnät. Vägarna utgjorde förbindelselänkar mellan de underliggande enheterna och huvudgården och
deras anpassning till landskapets sprickdalster-
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räng och markslagsgränser är i huvudsak bestående än i dag. Vägmönstret speglar de produktionsmässiga relationerna i landskapet och
innehåller viktiga bruksvärden, eftersom det
fortfarande brukas och bidrar till kontinuiteten
i de historiska rörelsestråken. Från 1700-talet
och framåt blev jordbruket alltmer rationaliserat och med skiftesreformerna kom möjligheten att samla jord i större ägor. Det innebar att
stora delar av marken under 1800-talet kom att
tillhöra högreståndspersoner och stadsbor som
byggde upp stora och inkomstbringade egendomar. Det satte sin prägel på landskapsbilden kring Edssjön där flera gårdar, ibland hela
byar slogs samman till en brukningsenhet som
fick karaktär av herrgård med tillhörande storjordbruk. Edsby gård, Älvsunda och Harva är
typiska exempel på sådana storjordbruk som
växte fram under den agrara omvandlingen

Inom programområdet finns samtliga teman
som skiljts ut som regionala nyckelfrågor representerade. Följande mål som har sin utgångspunkt i miljöns bärande teman har formulerats
för den framtida utvecklingen av FÖP-området
på Runsahalvön. Förändringen bör ske med eftertanke på hur landskapet upplevs som helhet.
I landskapskonventionen betonas vikten av att
ta sikte på skydd, förvaltning och planering (utveckling) för att nå önskade effekter i landskapet3. Med skydd avses åtgärder för att bevara
utmärkande kvaliteter i landskapet, förvaltning
syftar på åtgärder för att trygga skötseln av ett
landskap för att upprätthålla landskapskvaliteter, planering avser åtgärder för att förbättra,
återställa eller skapa landskap. Målen följs av
förtydligande av vilken aspekt som avses.

Stad och land

Landskapskaraktären

Under det tidiga 1900-talet sker en centrumförskjutning. Industrialiseringen öppnade upp nya
marknader och med järnvägen skapades nya
resmönster. I anslutning till den gamla landsvägen mellan Stockholm och Uppsala som sedan
länge följt Stockholmsåsens sträckning byggdes
Norra stambanan. Järnvägen var förutsättningen för framväxten av Upplands Väsby. På den
gamla herrgårdsmarken vid järnvägen etablerades flera industrier och snart växte ett stationssamhälle fram. Under 1900-talets senare del
byggdes E4:an genom orten. Upplands Väsbys
utvecklades från stationssamhälle till modern
förort till Stockholm. Med det moderna samhällets framväxt förändrades också anspråken
på den tätortsnära landsbygden. Under 1900-talet utvecklades friluftslivet och sommarboendet
till breda, folkliga rörelser från att till en början
ha varit en exklusiv företeelse förbehållen förmögnare samhällsklasser. Det satte sitt avtryck
i landskapet i form av sommarvillor och sportstugor längs Mälarstranden vid Kairo, badplats,
pensionat och småbåtshamn. Bebyggelsen som
växte fram vid Kairo – Båtbyggartorp under
1900-talet uttrycker olika stilinriktningar i sommarhusarkitekturen och kännetecknas av stora
trädgårdar. I tätortsranden samspelar idag behovet av boende med anspråken på landskapet
från friluftsliv och lantbruk.

Utvecklingsmål

Runsahalvöns övergripande
landskapskaraktär med
herrgårdslandskap och tillhörande
resurslandskap bibehåller sitt distinkta
och tydliga uttryck.

Målet innebär att
•

Skalväxlingarna i landskapet, från det
storskaliga, medvetet gestaltade till
det vardagliga och småskaliga är ett
karaktärsdrag som stärks och utvecklas.

•

Konstrasten och växlingarna mellan
det öppna och slutna och den tydligt
terränganpassade markanvändningen
stärks och utvecklas.

•

Ny bebyggelse och infrastruktur planläggs
med medvetenhet om landskapets skala
och huvudriktningar.

•

Sprickdalslandskapets långsträckta rum
respekteras som en bärande karaktär.

3

Riksantikvarieämbetet 2008. Förslag till
genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige. Slutredovisning av regeringsuppdrag.
Rapport 2008-01-15.
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Tusenåriga agrara mönster

•

Runahalvöns odlingslandskap, rikt på
upplevelser, ekologiska kvaliteter och
tidsdjup, är en resurs som bidrar till en
god boende- och livsmiljö.

Sambanden men också kontrasten
mellan småbruken, torpen och
herrgårdarna upprätthålls så att den
sociala dimensionen i landskapet kan
förstås och upplevas.

Målet innebär att
•

Förutsättningarna för att bedriva ett aktivt
och hållbart jord- och skogsbruk skall
vara goda.

•

Spår av äldre bruk i form av
landskapselement, markhävd och
fornlämningar integreras i planeringen
och inlemmas i nya sammanhang.

Målet innebär att
•

Det småskaliga vägnätet mellan torpen,
småbruken och herrgårdarna som
uttrycker relationerna inom godssystemet
ska kunna brukas.

•

Bebyggelsemiljöer som utgör ett
dokument över torparnas och
småbrukarnas villkor bevaras eller
inlemmas varsamt i nya sammanhang.

•

Lämningar av idag övergivna torp
och utmarksbruk inlemmas i nya
sammanhang.

Gods och herrgårdar
Herrgårdslandskapets rumsliga
organisation, sociala symbolik och
historiska samband ska vara möjliga att
uppleva och förstå.

Målet innebär att
•

•

•

•

Herrgårdslandskapets monumentalitet
ska inte överskuggas genom nya
dominerande anläggningar.
Herrgårdslandskapets medvetet
gestaltade vyer och blickfång är en
kvalitet som tas till vara i planering och
byggande. Barriärer som försämrar
utblickarna över herrgårdslandskapet
undviks.
Herrgårdslandskapets karaktärsgivande
och biologiska kulturarv i form av
gamla, grova ädellövträd samt alléer
ska värnas och förvaltas. Framträdande
landskapselement inlemmas i de nya
sammanhangen.
Vägnätet inom herrgårdslandskapet ska
vara fungerande och dess geometriska
principer ska vara vägledande vid
eventuella förändringar av vägar eller
vägarnas närområden

De fysiska uttrycken för generationer av
som manifesterat sin samhällsställning
genom bebyggelse, från förhistorisk
fornborg till stormaktstidens
herrgårdsanläggning bevaras (skydd).

Noder och rörelsemönster
Runsahalvöns ”lager” av infrastruktur
med skiftande tidsdjup och
ursprungsfunktion är en resurs som
upprätthålls och stärks.

Målet innebär att
•

Den goda allmänna tillgängligheten till
landskapet via det småskaliga vägnätet
värnas.

•

Det ålderdomliga vägnätets
anpassning till terrängen och historiska
markslagsgränser respekteras. Ny
infrastruktur tillförs enligt samma princip

•

Det forntida sundet mellan Edssjön och
Mälaren kan upplevas genom att ett stråk
hålls fritt från bebyggelse.

•

Utblickarna över Mälaren och stränder är
en kvalitet som tillvaratas.
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•

Återbruk av äldre rörelsestråk i form av
vägar och stigar eftersträvas vid planering
av nya vägar inom området.

Stad och land
De fysiska uttrycken för 1900-talets
framväxande fritidslandskap är en
karaktärsgivande resurs som tillvaratas
och förvaltas.

Målet innebär att
•

Den karaktäristiska
sommarhusarkitekturen med
småbåtshamn, pensionat och badplats
vid Kairo-Båttorpet värnas. Ny bebyggelse
kompletteras med varsamhet och med
den äldre byggelsemiljöns arkitektur och
tomtstruktur som inspiration.

•

Nytillkommen bebyggelse (karaktär, skala
och täthet) bör anpassas det befintliga
mönstret så att det inte överskuggas eller
blir svårläst i framtiden.

•

Den tillgänglighet och rörelsefrihet
som historisk varit utmärkande på
platsen utgör även fortsättningsvis en
viktig resurs. Plank, staket och tydliga
tomtgränser som minskar den upplevda
och fysiska tillgängligheten till stranden
undviks.

Biologisk mångfald
De naturvärden som finns beskrivna från Runsahalvön sammanfaller väl med de värden som
i denna rapport bedöms vara prioriterade i Järvakilen. Nedan beskrivs fyra så kallade helhetsområden. Med helhetsområden menas områden där det finns en koncentration av områden
med höga naturvärden nära varandra. Dessa
områden finns beskrivna i detalj i Upplands
Väsbys Naturkatalog (Ekologigruppen 2008).

Runsa
Ädellövskog, tallbarrskog, ängs- och
betesmarker samt många värdefulla naturtyper
på begränsad yta

Runsa har tydliga anor från vikingatid, detta
gäller inte bara den imponerande skeppssättningen utan även floran. Det är troligt att markerna kring Runsa mer eller mindre kontinuerligt betats i minst 1000 år. Det är en av anledningarna till att betesmarksfloran här är ovanligt rik. I området finns också gamla barrskogar
och mindre partier ädellövskog vid Runsa slott
och vid Oxundasjöns strand.

Sättra
Värdefulla tallbarrskogar

Sättraområdet utgörs av en samling barrskogsområden som över lag är gamla. Utmed Mälaren går en remsa med gammal barrblandskog
som bitvis har naturskogskaraktär. Skogarna
utmed Mälarstranden är talldominerade och
bitvis är inslaget av gammal, grov tall stort.
Även ett mindre parti med almdominerad ädellövskog finns i området.

Runby
Värdefulla tallbarrskogar

Runbyområdet utgörs av ett stråk med gamla
talldominerade barrskogar. Stora delar är relativt grov hällmarkstallskog. Ofta finns det
ovanligt mycket död ved i skogen. De värdefulla områdena ligger så tätt att de bildar en sammantaget viktig ekologisk enhet. Kontrasten
mot den omgivande mer nyligen skogsbrukade
marken är påtaglig.
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Edssjön

Barrskogar med gamla tallar

Område med värdefulla ängs- och
betesmarkssamband, värdefulla
ädellövskogsmiljösamband, värdefulla
våtmarker samt många värdefulla naturtyper
på liten yta.

Värdefulla talldominerade barrskogar på
Runsahalvön utvecklas för att bevara
viktiga reproduktionsområden och
spridningssamband,

Edssjön är ett helhetsområde där landmiljöerna var för sig inte är uppseendeväckande,
tillsammans bildar de dock ett mycket varierat
landskap som har stora värden för bland annat fågellivet. Det är framförallt de före detta
betesmarkerna som är betydelsefulla. Betet har
till stor del upphört i området och en snabb
igenväxning är att förvänta.

Målet innebär att

Utvecklingsmål

Naturbetesmarker:

Inom, eller i direkt anslutning till programområdet finns samtliga de naturtyper som bedöms
vara av regional betydelse representerade. Det
är viktigt att beakta de naturvärden som finns
representerade i FÖP-området på Runsahalvön. Genom medveten planering finns det goda
förutsättningar att ta hänsyn till dessa värden.
Nedan ges några generella förslag på hur detta
skulle kunna ske för respektive naturtyp.

Ädellövskogar
Värdefulla ädellövskogsbiotoper kopplade
till kulturlandskapet på Runsahalvön
stärks.

•

Samtliga tallskogsmiljöer med höga
naturvärden bevaras. Skötselplaner för
dessa utarbetas

•

Ljusöppna tallskogar sköts

•

Rikligt med död ved ska förekomma i
barrskogarna

Värdefulla biotoper som utgör viktiga
reproduktionsområden för arter kopplade
till naturbetesmarker bevaras och
utvecklas.

Målet innebär att
•

Samtliga naturliga gräsmarker med höga
naturvärden bevaras. Skötselplaner för
dessa utarbetas

•

Naturbetesmarker och strandängar
vid Edssjön hävdas genom bete eller
mekanisk skötsel.

•

Dikesrenar och brynzoner sköts och ses
som en tillgång för naturbetesmarte

Målet innebär att
•

Samtliga ädellövskogsmiljöer med höga
naturvärden bevaras. Skötselplaner för
dessa utarbetas.

•

Grova solitära träd och alléer vårdas och
tillåts ej växa igen.

•

Grova sollexponerade träd får ej bör
skuggas av ny bebyggelse

•

Slutna ädellövbestånd vårdas.

•

Ädellövskogar och lundmiljöer hålls
olikåldriga för att långsiktigt bibehålla
naturvärdena.

Sjöar och vatten
Värdefulla biotoper kopplade till
vattendrag, sjöar, våtmarker och
strandområden stärks.

Målet innebär att
•

Vattenkvaliteten ej får försämras i
Mälaren, Oxundasjön eller Edssjön.

•

Strandbiotoperna kring Edssjön,
Harvaviken och Oxundaån restaureras
och sköts långsiktigt.

•

Vandringsvägar inom Oxundaåns och
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vattensystem hålls öppna, särskilt med
avseende på asp och nissöga
•

sammas och förbättras.
Ur RUFS s.128 utställningsförslaget

Spridningssamband längs mälarstranden
bevaras i gott tillstånd genom att bevara
de naturliga stränderna.

Utvecklingsmål
Sociala naturvärden
Naturlandskapet, dess naturliga förutsättningar
och det otaliga lager av mänsklig påverkan skapar förutsättningar för sociala värden, som i sin
tur är det som gör att vissa miljöer är mer eller mindre lämpliga för naturrekreation. Gamla
fina skogspartier längs med Mälaren i Upplands
Väsby skapar fina, rofyllda rekreationsmiljöer
som fungera som återhämtningsplatser. Det
storslagna öppna landskapet vid Runsa kan
ge besökaren en idé om gårdens inflytelserika
position bakåt i historien och fram tills idag.
De utvecklingsmål som formulerats för kulturmiljövärden och biologisk mångfald, gynnar i
nästan samtliga fall även kvaliten för rekreation
och friluftsliv. För de sociala värdena är det viktigt att vissa funktioner fortstätter att fungera
även vid framtida förändrad markanvändning.
På Runsahalvön med anslutande bebyggelse
väster om järnvägen är både tillgång och nåbarhet till grönområden god. Den goda tillgången
till grönområden är en stor attraktivitetsfaktor
för boende i kommunen och det blir därmed
extra viktigt att de gröna kvaliteterna inte byggs
bort.
Under temat identitet och upplevelser listades skogslandskapet, odlingslandskapet och
vattenlandskapet som platser för viktiga upplevelsevärden för rekreation och friluftsliv i
kommunens Västra delar. Vidare listas mål för
målpunkter, vandringsleder och svaga partier.
För att undvika fragmentering av kilarnas sammanhållna yta, bör konsekvenserna av större förändringar
och nyetableringar i en del av en kil beskrivas, både för
kilen som helhet och i olika tidsperspektiv. En målsättning för arbetet är att bevara de gröna kilarnas sammanhållna utbredning och att utveckla dess funktioner.
Svaga partier i grönstrukturen bör särskilt uppmärk-

Mål för skogslandskapet
Det sammanhängande skogslandskapet
på Runsahalvön ska fortsätta att fungera
som en rumslig enhet, en plats där man
kan komma bort från stadens larm.
Skogen ska även i framtiden kunna
upplevas som en plats för återhämtning
för att främja den allmänna folkhälsan.

Målet innebär att
•

Delar av skogsområdet är känsligt
för nyexploatering som bryter upp
sammanhängande skogsområden.

•

Arealen för upplevelsevärdena orördhet
och skogskänsla bör inte minska.

•

Större områden med orörd karaktär bör
inte delas upp.

•

Vägar eller andra bullerskapande
anläggningar bör undvikas nära de orörda
områdena.

•

Skogsbruket i området bör om möjligt
ytterligare anpassas efter friluftslivets
behov. Kalhyggen, av skogsmaskiner
upprivna stigar och gallringar som
blockerar stigar undviks.

•

Skyltning och aktivitetsplatser underhålls
och ev. nyanläggs för att leda besökare
längs med huvudstråk, detta skapar
utrymme för ostörda zoner som är en
viktig kvalitet för vissa brukargrupper.

Kartan visar ett urval av Runsahalvöns viktiga värden som ligger till grund för naturrekreationen. Östra delen av Runsahalvön
utgör ett av Järvakilens största sammanhängande, fysiskt oströda skogsområden. I landskapet finns det stråk av
skogsområden med höga upplevelsevärden för orördhet och trolska naturmiljöer. Målpinkterna i kilen är mestadels koplade
till kulturlandskapet, till några av kommunens många fornlämnignar eller till vattenlandskapet. Nämnas kan också att
Runsahalvön har ett av de tätaste och mest variationsrika stigsystemet. Genom området går även Upplandsleden som här
även sammanfaller med Sverigeleden.
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Mål för vattenlandskapet
Höga upplevelsevärden kopplade till
vattenlandskapet säkras. Mälaren och
Edsjöns stränder ska vara nåbara för
allmänheten i så stor utsträckning
som möjligt. God kvalitet ska hållas vid
badplatser och utsiktspunkter.

Målet innebär att
•

Våtmarker i skogsområdet sköts och
synliggörs på bästa möjliga sätt

•

•

•

Försörjningsmöjligheter för dem som
brukar skog och åkermark får ej märkbart
försämras.

Mål för besöksplatser och målpunkter
Sociala, kulturella och natursköna
målpunkter på Runsahalvön är nåbara
och håller god kvalitet.

Målet innebär att
•

Viktiga utsiktspunkter över vattenområden
görs nåbara och siktlinjer mot vattnet
hålls öppna (där de inte kommer i konflikt
med till exempel värdefulla träd.)

Skyltningen förbättras i området där det
är möjligt och kompletteras eventuellt
med fler informationstavlor.

•

Information och kartor som anvisar
besöksmål görs tillgängliga på
kommunens hemsida.

Badplatser rustas upp och håller en hög
kvalitet vad gäller skötsel, facitliteter och
service.

Mål för nåbarhet

•

Uthyrning av kanoter för allmänheten görs
möjlig/bibehålls.

•

Skridskobanor anvisas och sköts då
vinterkylan medger detta.

Runsahalvön ska vara nåbar och
lättillgänglig för olika brukargrupper.

Målet innebär att
•

Ridstigar, skidspår, cykelväger, elljusspår
och vandringsleder underhålls och
särskiljs då det behövs för att undvika
konflikt mellan olika brukargrupper.

•

Skyltning från centrala Upplands Väsby
förbättras så att besökare även utifrån
kommunen hittar.

Mål för odlingslandskapet
Upplevelsevärden kopplade till
odlingslandskapet och en levande
landsbygd håller en hög kvalitet och
görs nåbart för allmänheten i så stor
utsträckning som möjligt.

Målet innebär att
•

Stigar upprätthålls och nyanläggs vid
åkerkanter för att maximera upplevelsen
av det öppna landskapet.

•

Alléer, åkerholmar och brynzoner
fortsätter att skötas på lämpligt sätt.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänsterna på Runsahalvön har inte
studerats på detaljerad nivå. Följande aspekter
bedöms dock vara viktiga att beakta.

Naturmarker
•

Behåll så stora delar av kilen som möjligt
obebyggd och med naturlig vegetation

•

Minimera andelen hårdgjorda ytor vid all
bebyggelse

•

Se till att kilen alltid är minst 500 meter
bred.

Jordbruksmarker
•

Kartlägg alla produktiva marker, även
de som inte längre brukas, och skydda
möjligheterna att återuppta jordbruk på
dessa

•

Undvik att dela upp (fragmentera) större
sammanhängande jordbruksmarker, så
att effektivt brukande inte förhindras.
Behåll eventuella kopplingar till gårdar
och ekonomibyggnader

•

Mindre odlingsbara ytor bör så långt
möjligt planeras så att de kan nyttjas som
odlingslotter

Våtmarker
•

Kartlägg våtmarkerna inom halvön och
beskriv deras hydrologiska tillstånd.
Föreslå åtgärder för dem som kan
antas vara av större betydelse för
ytvattenreglering.

•

Undvik markavvattning. Lägg om möjligt
igen skogsdiken.

Sjöar och vattendrag
•

Vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå
god ekologisk och kemisk vattenstatus.

•

Fortsätt arbetet med vattenkvalitet inom
Oxundaåns vattensamverkan, vilket
omfattar Edssjön och Oxundasjön.

•

Utforma eventuell ny bebyggelse med
dagvattenlösningar som inte påverkar
vattenkvaliteten negativt. Tillämpa LOD så
att inte tillrinningen till lokala vattendrag
och våtmarker försämras.

Grundvattenförekomster
Inga förekomster av betydelse har identifierats
på halvön.
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Framtiden för Järvakilens värden?

Den här rapporten bygger till stor del vidare på
Regionplanekontorets upplevelsevärderapporter från 2004 och är ett försök att ytterligare definiera vilka värden som är betydelsefulla i just
Järvakilen. Järvakilen är en av de kilar som det
görs flest anspråk på i regionen. Stockholmsregionen beräknas växa med 500 000 människor
fram till 2030 och kilen berörs av fyra regionala
kärnor (enligt RUFS 2010). Åtta kommuner ingår i kilen och ett stort antal privata markägare
äger, brukar och försörjer sig helt eller delvis på
mark inom kilen.
Förutom att definiera kilens viktigaste och
tydligaste värden vill den här rapporten peka på
vikten av att se till den regionala skalan då exploatering i kilarna är aktuell. Järvakilens olika
karaktärsområden bygger kilens identitet och
det är viktigt att de bärande kvaliteterna i varje
områden inte försvinner genom planer som
inte tar hänsyn till den regionala skalan.
Runsahalvön, exemplet i denna studie, faller nästan helt och hållet inom en och samma
kommun. Det är dock inte alltid ett karaktärsområde tar hänsyn till administrativa gränser.
Tydliga historiska mönster, och storområden
för biologisk mångfald och naturrekreation
kräver mellankommunalt arbete för att fortsätta existera. En grönstruktur som överskrider administrativa gränser ställer höga krav på
samordning.
Vissa värden är lättare än andra att kombinera med en växande stadsbygd. Serviceanläggningar och aktivitetscentrum gynnas av ett ökat
befolkningsunderlag.

Vad krävs för att bevara
Järvakilens värden?
Det finns idag ingen huvudman för den regionala grönstrukturen och dess värden är inte
skyddade i perspektivet av dess regionala be-

tydelse. Flera kommuner har valt att göra hela
eller delar av sin Järvakilsdel till naturreservat,
men då huvudsakligen utifrån ett kommunalt
perspektiv.
Eftersom kommunerna kring kilen ansvarar för planering av bebyggelseutvecklingen, är
det naturligt att kommunerna också delar ett
ansvar för den regionala grönstruktur som ska
korrespondera med bebyggelsen. Den regionala grönstrukturen utgör en del av en överenskommelse (RUFS 2010) mellan främst länets
kommuner.

Ett mellankommunalt samarbete för Järvakilen
Den regionala grönstrukturen kan inte bevaras
utan ett aktivt mellankommunalt samarbete.
Följande initiativ kan tas:
• Mellankommunalt samarbete för att politiskt förankra mål för Järvakilen.
• Initiera en samverkansgrupp med inspiration och metodik från t.ex. Oxundaåns
samverkansgrupp, där berörda kommuner
samverkar tillsammans med markägare och
andra sakägare.
• Utarbeta ett handlingsprogram för kilen.
I detta formuleras överenskommelser
kring vilka av kilens värden och funktioner
som ska prioriteras, med utgångspunkter i
denna rapports sakliga rekommendationer
till prioriteringar.
• Vidta åtgärder för att skydda de värden
som ska prioriteras, antingen som naturreservat eller som ställningstagande i ÖP.
• Vid planarbete som berör den regionala
grönstrukturen kan de kommuner som
ingår i kilen verka som varandras remissinstanser.

En stor del av kilens inre delar har genom åren skyddats genom olika reservatsformer.
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Principbild av kilstrukturen med ett urval av
naturvärden och upplevelsevärden.

Steg 1. Bebyggelse och verksamhetsområde
etableras i kilen, samt en ny vägsträckning.
Upplevelsevärdet orördhet och trolska naturmiljöer
påverkas, de andra värdena kan bevaras.

Steg 2. Bebyggelsen och verksamhetsområdena
utökas, trafiken på vägen ökar. Upplevelsevärdet
orördhet och trolska naturmiljöer försvinner i
de centrala områdena. Spridningssambanden
påverkas.

Steg 2. Bebyggelsen och verksamhetsområdena
utökas ytterligare samtidigt som bebyggelse
etableras på två nya ställen i kilstrukturen . .
Upplevelsevärdet orördhet och trolska naturmiljöer
försvinner nästan helt. Spridningssambanden på
verkas på flera ställen och kilens fragmentering är
ett faktum.
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