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Inledning
Bakgrund och syfte
Detta PM är framtagetför att sammanfatta
de åtgärdersommåstegenomförasför att
motverkaatt förbud enligtartskyddsförordningen
4§utlöses.Inom planområdethar tre
styckenarterfladdermösspåträffats,blandannatdenrödlistadefladdermusarten
nordfladdermus(närahotad,NT). Samtligaarterfladdermössi Sverigeär skyddadeenligt4§ i
artskyddsförordningen
menartermeddåligbevarandestatus
prioriterasi skyddsarbetet,
framför allt gällerdet artersomär klassade
somrödlistademenkanävengällaandraarter. För samtligaartersomär skyddadeenligt4§ gällerdockatt deraslivsmiljöerinte får
påverkasnegativt,dettaoavsettom de bedömsha dåligbevarandestatus
ellerej. Påverkanpå skyddadearterhanterasi ensärskildartskyddsutredningdär
bedömningav påverkanpå groddjuroch fåglarocksåingår(Ekologigruppen2020).De skyddsåtgärder
som
föreslåsför fladdermössgynnarävengroddjuroch fåglartill stor del.De åtgärdersom
föreslåsunderavsnittet”Åtgärderför att gynnabiologiskmångfald”gynnari stor utsträckningsåvälfåglaroch groddjur,och fleraav åtgärderna
är föreslagnaspecifiktför
att gynnadessaartgrupper.
I och medatt planförslaget
tar marki anspråkför bebyggelse
somhar bedömtsutgöra
livsmiljöerför fladdermössen
underdentid på åretdå de föder upp ungarmåsteskyddsåtgärdergenomförasför att förhindraatt planenutlöserförbud enligtartskyddsförordningenpå skyddadearteri området.
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Utöver skyddsåtgärder
föreslåsävenåtgärdersombedömsvaraviktigai allmänhetför
biologiskmångfaldinom planområdet.Även om dessaåtgärderinte är tvingandepå
sammasättsomskyddsåtgärderna
är de strategisktviktigaur naturvårdssynpunkt.
Planen
medförtrots anpassningar
enpåverkanpå naturvärdena
i områdetvilket inte förbättrar
situationenför artersomär knutnatill framför allt gammalbarrskog.Åtgärdersomgynnar biologiskmångfaldär ävenviktigaur ett artskyddsperspektiv
och kanmycketväl ha
betydelseför hur till exempelLänsstyrelsen
gör sinabedömningarkoppladetill artskyddsförordningen.
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Skyddsåtgärder
betraktassombindandeoch måstegenomförasinnanexploateringpåbörjas.Detta är en särskildöverenskommelse
medlänsstyrelsen
där manåtarsig att genomföraåtgärderna
och underhålladessasåönskadeffekt av åtgärderna
bibehålls.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-01-27, Dnr 2015-09817

Nedanstående
åtgärderbedömsvaranödvändigaför att inte förbud skautlösas:
§

Dammen och omkringliggande sumpskog är centralt att bevarai yta
och kvalitet, det vill sägaatt områdetskabibehålladenstruktursomfinns
där i nulägetmedavseende
på vattentillgångoch vattenkvalitet,samtförekomstav träd-och fältskikt.Någonenstakaspångellerliknandebedöms
kunnaanläggas
inom områdetmendet är mycketviktigt att fältskiktetinte
ändras,utanbehållersin naturligaoch lundartadekaraktär.Hårdgjordaytor
ellerintensivtklipptagräsytorpåverkarfödotillgångenför fladdermössoch
groddjurmycketnegativt.

§

Alsumpskogenbehöverskötas såatt strukturernabevarasöver tid. Detta
kanskegenomnyplanteringav klibbalellergenomatt drivaupp rotskott
från gallrade/avverkade
träd.Ett övergripande
mål är att bevaraen halvöppenmiljö fri från tät sly-och buskvegetation.
Skötselåtgärder
för att upprätthållastruktureni alsumpskogen
beskrivsi en skötselplansomtasfram
för området.

§

Träd sombedömsutgöraen säkerhetsrisk
kantasner förutsattatt nyaträd
planterasoch att stammarfrån avverkadeträd lämnaskvar inom området.
Om en arboristbedömerträd somen säkerhetsrisk
behöveravvägningar
görasmot eventuellanaturvärdensomär knutnatill trädet.I de fall ett träd
behövertasnedbör det först undersökas
om trädetskronaiställetkanbalanseras/beskäras,
om en högstubbeellerträdruinkanskapasdär delarav
stammenfår ståkvar,samtatt nedtagnaträdstammaroch grenarbevarasi
intilliggandenaturmarkellerpå platsom det är möjligt,somen faunadepå.

§

Habitatförstärkande åtgärder genomförs på lämpliga platserinom
skogsmarken
i denöstradelenav planområdetsamti dendel av skogen
somliggerutanföraktuelltplanområdemensomutgör del av sammalivsmiljö (sefigur 4). Habitatförstärkande
åtgärderbeståri att öppnaupp och
gallrai tätarepartiermedskogför att möjliggöraför fladdermössen
att jagai
dessadelar.Detta är nödvändigtför att utökafödosöksområdena
för fladdermössi och medatt födosöksområden
tasi anspråki andradelarav planområdet.Planeringav åtgärderna
skagörasi fält tillsammansmeden biolog/ekologsomär kunniginom dettaområde.
Ett sammanbindandestråk i form av en gles trädridå över torget sparas mellan damm/sumpskogen och skogsmarken(visassompil i karta,
figur 4). Genomatt behållaen ytasominte är bebyggd,och där det står
glestmedträd,finns godamöjligheterför fladdermössoch andradjur att
röra sigmellandammenoch intilliggandeskogsområden.
Habitatförstärkandeåtgärderi dettastråkkanvaraatt försemurarmedgrönatopparav
sedumarteroch/ellerandraörter somgynnarinsekteroch i sin tur fladdermössoch fåglar.
Belysning inom delar av området anpassassåatt deninte påverkarförekomstenav fladdermössinom planområdetnegativ.Genomatt användasig
av en speciellsortsarmaturkanmanpå platsersomär särskiltkänsligaavsevärt minskapåverkanpå nattlevandeorganismer.I Järfällakommunhar
mananväntsigav Clearfield610(Biodiversity)somhar en färgåtergivning
sommotsvararvanligaarmaturer
i dessamiljöer.Vår bedömningär att anpassadbelysningframför allt är aktuellkring dammenoch intilliggande
skogspartisamtdär nyagångstråkanläggsi och i anslutningtill skogen.

§

§
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§
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§

Sjutill tio fladdermusholkar sätts uppinom skogsmarken
för habitatförstärkandeåtgärderför att tillgodosebehovav dagsvisten
underdenaktiva
periodenför fladdermössen
i området.
Vid röjningsarbeten
somsyftartill att skapaökadtryggheti områdetskaavvägningar mot ekologiska värdengörasför att säkerställa
att buskaroch
träd sombedömsvaraav särskiltvärdeför skyddadearterinte tasbort.
En skötselplanför områdetsnaturmark tasfram för att säkerställa
att de
inledandeskyddsåtgärdernas
funktion,i form av habitatförstärkande
åtgärder,bibehållsöver tid. Skötselplanen
syftartill att säkerställa
de kvaliteter
manavseratt skapamedskyddsåtgärderna.
Opitmalt bör skötselplanen
för
naturmarkomfattaett störreområdeän självadetaljplaneområdet,
då skogenutgör en samladlivsmiljöoaktatplangräns(sefigur 4). Planenbör även
omfattaövrigaåtgärderi områdetsgrönytorför att gynnabiologiskmångfald i området,vilka beskrivsnedan.

Figur 1. Illustrationsplandär det framgår var åtgärder behövs genomföras.
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Detta avseråtgärdersomytterligarebedömskunnastärkaområdetsfunktion för biologiskmångfald,mensomrent juridisktinte är att betraktasomskyddsåtgärder.
Åtgärdernaföreslåsbeskrivassomdel av skötselplan.
§

§

§

§
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§

§
§

Tre till fem mulmholkarmedfågelholkintegrerad.Mulmholkarär holkarfyllda
medsågspån,
vilket gynnarmångainsektersomär knutnatill gamlaihåligaträd,
blandannati ekmiljöer,gammaltallskogellerblandäldrelövträd.Kombinerat
medfågelholkargynnasävenhålhäckande
fåglarsomförekommeri området.
Faunadepåer
i form av högarmedträdstammaroch grenar,för att gynnainsekter knutnatill död ved.Detta gällerframför allt för artersomär knutnatill
gamlaträd av ek och tall. Gamlaträd sombehöveravverkasinom planområdet
läggsut somfaunadepåer
i skogsmarken
inom planområdet,framför allt i solexponeradelägen.
Veteranisering
av vissayngretallarför att kompensera
för bortfall av gamlatallar somkommeratt avverkasvid genomförande
av planen.Veteranisering
av
träd innebäratt manpå ett anpassat
sättskadaryngreträd medolika metoder
för att skyndapå de processersomgör att gamlaträd är värdefullaför mångaarter. Påtall rör det sigblandannatom att skapabarkfriaytor på stammarnaför
att stimuleraproduktionenav kåda,vilket i sin tur gör trädetmer motståndskraftigt mot rötangrepp.
Skapahögstubbarav vissaträd för att gynnavedlevande
insekter.Genomatt
skapahögstubbarav träd skapaslivsmiljöerför mångavedlevande
insektervilket i sin tur ävengynnarfåglarsomlivnär sigpå larverav trädlevandeinsekter,
somtill exempelhackspettar.
Lekmiljöernaför groddjur(förekommande
mindrevattensalamander)
i dammen
kanförbättras.I nulägetsluttarbottensnabbtner mot djuparevattenoch det
saknastill stor del vattenvegetation
där salamandrarna
kanfästasinaägg.Genom att skapainslagav grundavattenmiljöeri delarav dammeneventuelltgenom att fylla på medmindrestenaroch inslagav finarematerial,och plantera
vattenväxterkandammenskvalitetersomlekvattenförstärkas.Möjligaarterav
vegetationför vattenmiljönär exempelvisnatearter(tex späd-,grop-och trubbnate),lånke-arter(sommarlånke,
dikeslånke,
smålånke),
axslinga,kransslinga,
sumpförgätmigej,
svalting,pilblad,och stor igelknopp.Vid strändernakanarter
somexempelviskabbeleka,
äktaförgätmigej,fackelblomster,
gul svärdslilja,
hundstarroch vattenmåravaramöjliga.Arter somskaundvikasär starkväxande
ellerinvasivaartersomt.ex.kaveldun,bladvass,
vattenpestoch jättegröe.
Grönabiotoptakpå vissabyggnaderskullekunnagynnainsekter,vilket i sin tur
kanökafödotillgångenför fladdermöss.
Dock är åtgärderi naturmarktroligen
mer effektivai det fall husenär höga.
Soligasandmiljöerför vildbin, tillsammansmedblommandesälgoch andraväxter, skullevarabra att integrerai nyagestaltade
miljöerkring OrmenLånge.
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