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INLEDNING

Bakgrund och syfte
Detaljplanering	pågår	för	att	utveckla	området	i	södra	Val-
lentunasjön	mellan	Arningevägen	och	Roslagsbanan.	Södra	
delen	av	området	är	bebyggt	(Nyborg)	medan	norra	delen	är	
obebyggd.	Området	avses	enligt	bostadsbyggnadsprogrnos	
2010-2019	bebyggas	med	150	bostäder.

Marken	inom	området	utgörs	till	största	delen	av	skogsmark	
varav	stora	delar	nyligen	avverkats.	Byle	mosse,	Bällstaber-
get	och	berget	söder	därom	(i	rapporten	kallad	södra	berget)	
utgör	naturvärden	i	området.		

WSP	och	Conec	har	på	uppdrag	av	kommunen	kompletterat	
naturinventeringar	gjorda	för	intilliggande	områden	i	Bällsta-
berg	och	Skoga	och	redovisat	spridningsstråk	för	växter	och	
djurliv	och	rekreationsstråk,	både	inom	området	och	till	och	
från	omgivande	områden.	Avgränsning/buffertzoner/behov	av	
bebyggelsefria	zoner	har	angetts	kring	värdefulla	natur-	och	
upplevelsevärden.	Även	behov	av	förbättrande	samband	och	
länkar	har	angetts,	både	avseende	natur	och	rekreation.	

Uppdraget	har	utförts	i	samarbete	mellan	WSP	(rekreation)	
och	Conec	(natur)	genom	Marie	Åslund	och	Sonia	Wallenti-
nus.

Läge och omgivning
Planområdet	gränsar	i	söder	till	förtätningsområden	i	Täby,	i	
väster	till	Roslagsbanan	och	villaområden,	i	öster	till	Arnin-
geleden	och	Gävsjönområdet	naturområden	och	i	norr	till	ny	
bostadsbebyggelse	i	Bällstaberg.	En	förutsättning	för	planens	
genomförande	är	att	tillfart	ordnas	från	norr	via	Bällstaberg.	
Genom	området	går	Gävsjövägen	i	väst-östlig	riktning,	från	

det	gamla	stationsläget	i	Täby	kyrkby	som	är	omgärdad	av	
villabebyggelse,	förbi	de	öppna	markerna	och	bebyggelsen	
vid	Nyborg	till	Lilla	Gävsjö	på	andra	sidan	om	Arningevä-
gen.	

Bällstaberg
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NATUR OCH KULTUR

Kulturhistoria
Planområdet	utgjordes	tidigare	av	utmarker	för	Uthamra,	
Kragsta	och	Bällsta	gårdar,	se	häradskarta.	Här	fanns	torpen	
Skoga,	Nyborg,	Bällstatorp	och	Lilla	Gävsjö	(öster	om	Ar-
ningevägen).	Gävsjövägen	förband	torpen	med	huvudvägen	
mellan	Täby	och	Vallentuna	och	ledde	vidare	in	mot	Gävsjö	
gård.	En	äldre	väg	förband	Bällsta	gård	med	Nyborg	och	
Lilla	Gävsjö.	Rester	av	denna	gamla	väg,	mellan	Lugnet	och	
Nyborg, finns delvis fortfarande kvar som stig. Rester av en 
tidigare häradsväg mellan Täby och Angarns kyrkor finns vid 
Bällstatorp	och	Lilla	Gävsjö	och	fortsätter	vidare	mot	Olham-

ra	kvarn.	En	arkeologisk	utredning	ska	utföras.	Planområdet	
ligger	högt	i	terrängen	och	vid	utgrävningar		inför	byggande	
av	Arningeleden	påträffades	lämningar	från	stenåldern.

Natur
I	tidigare	naturinventeringar	har	Byle	mosse	samt	Bällsta-
berget identifierats som områden med särskilda naturvärden. 
Byle	mosse	utgör	ett	sammanhängande	våtmarkområde	
som	har	ett	högt	vegetationshistoriskt	och	naturpedagogiskt	
värde.	Mossen	är	mycket	känslig	för	förändrad	hydrologi	och	
slitage.	Delar	av	mossen	har	nyligen	avverkats.	Bällstaberget	
tillsammans	med	berget	söder	därom	samt	berget	intill	Bäll-
statorp	består	av	gammal	skog	(äldre	än	100	år)	på	hällmark.	
Närmast Arningevägen finns ett sammanhängande skogsstråk 
av	varierande	ålder.	I	det	mellanliggande	området	mellan	
Byle	mosse	och	Bällstaberget	har	skogen	varierande	ålder	
men	med	ett	äldre	skogsparti	(mer	än	60	år)	centralt	i	områ-
det.	Skogsmarken	på	ömse	sidor	om	Gävsjövägen	är	idag	till	
stor	del	avverkad.	Precis	norr	om	kommungränsen	till	Täby	
finns ett skogsparti med flera övergivna sportstugor. Marken 
kring stugorna är delvis uthuggen men här finns också partier 
med	äldre	skog.	

Markförhållanden och hydrologi
Hela	planområdet	ligger	högt	i	terrängen.		Högst	i	området	
är	Bällstaberget	med	sina	62	m.ö.h.	Högre	partier	av	Bällsta-
berget	och	berget	söder	därom	domineras	av	tunna	jordlager	
med	en	hel	del	kala	berghällar.	Inom	skogsmarken	i	övrigt	
är	det	morän	som	dominerar.	Byle	mosse	är	ett	lite	större	
sammanhängande	myrområde	med	torvjord.	Lägre	liggande	
lerområden	har	sedan	gammalt	varit	uppodlade.	Gammal	
odlingsmark som idag delvis är bebyggd finns kring fd torp, 
se	avsnitt	Natur-	och	kulturmiljö.

Delar av den gamla vägen mellan Lugnet och Nyborg finns fortfa-
rande kvar. Underlag: Häradskarta från Lantmäteriet och baskarta 
från kommunen
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Häradskarta Lantmäteriets allmänna kartarkiv
Vallentuna 1906-1912 resp Angarn 1901-1906
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Trots att marken är höglänt är området som helhet flackt 
utom i östra delarna varför det finns relativt gott om våtmar-
ker,	varav	Byle	mosse	är	den	största.	En	vattendelare	löper	
centralt	genom	området,	se	karta	s.	6.	Västerut	rinner	vattnet	
till	Vallentunasjön	via	Byle	mosse,	medan	vattnet	öster	om	
vattendelaren	rinner	mot	Gävsjön	och	vidare	mot	Angarns-
sjöängen.

Naturtyper - vegetation
Allmänt
Beroende	på	markförhållanden	och	hydrologi	dominerades	
området	tidigare	av	skog	och	våtmarker	med	små	öppna	mar-
ker	kring	torpen,	se	Häradskartan.	Kring	Skoga	och	Nyborg	
har	fritidsbebyggelse,	vuxit	upp	och	successivt	omvandlat	
skog	och	odlingsmark	till	tomtmark.	

Även	längs	kommungränsen	mot	Täby,	inom	Uthamras	tidi-
gare ägor, finns små sommarstugor. Här är omgivande natur 
mer	opåverkad	då	röjning	framförallt	skett	i	stugornas	direkta	
närhet	medan	den	mellanliggande	skogen	har	sparats.	Fram-
förallt i öster finns ett relativt stort parti med mogen/gammal 
skog.	Stugorna	är	numera	övergivna	och	har	varit	så	under	
relativt	lång	tid.	

Byle mosse- våtmark
Byle	mosse	representerar	en	för	stockholmsområdet	ganska	
ovanlig	myrtyp,	en	mosse	med	tall	och	skvattram	i	mitten	
omgiven	av	ett	blötare	kärr	(ett	s.k.	laggkärr	med	björk).	Lag-
gen	framträder	tydligare	i	mossens	västra	del.	

Byle	mosse	är	inte	lika	väl	utvecklad	som	t.ex.	de	mossar	
man finner i Halland där större regnmängder innebär snab-
bare	tillväxt	av	torvtäcket.	Torvdjupet	inom	Byle	mosse	är	

troligen	litet,	dels	beroende	på	klimatförhållanden,	dels	på	att	
tillrinningsområdet	är	relativt	litet.	

Mossen	har	troligen	dikats	i	början	av	1900-talet	och	man	
kan	fortfarande	se	diken	i	kanterna.	Röjning	av	skogen	i	
de	blötare	västra	delarna	gjordes	för	ca	10	–	30	år.	I	laggen	
(kantkärret)	dominerar	björk	men	med	inslag	av	ungträd	av	
al, gran och tall. I de blötare partierna växer arter som finns 
på	norrlandsmyrar,	som	t.ex.	tranbär	och	rosling.	I	de	torrare	
partierna	i	mossens	mitt	dominerar	relativt	högväxt	och	gam-
mal	tallskog	med	skvattram	och	tuvull.	

Den	södra	delen	av	själva	tallmossen	har	nyligen	avverkats	
och här finns endast markvegetationen av myrkaraktär kvar 

Naturstig bland skvattram och odon på Byle mosse
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Vegetationskarta

Conec
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som	t.ex.	tranbär,	tuvull	och	skvattram.	Ett	uppslag	av	fram-
förallt	björk	har	kommit.	Området	kommer	snart	att	omvand-
las	till	en	tät	björkskog	och	på	lång	sikt	återgå	till	tallmosse.	

Bällstaberget och södra berget 
– gammal hällmarksskog
Bällstaberget	och	berget	söder	därom	domineras	av	en	
långsamväxande	tallskog	(och	därmed	gammal	skog)	på	
hällmarker.	De	karga	förhållandena	gör	att	tallarna	är	små-
växta	och	ibland	får	intressanta	vridna	former,	s.k.	martal-
lar. Här finns också en del rotvältor och s.k. lågor (liggande 
murkna	stammar).	Hällmarksskogen	täcktes	tidigare	av	ett	
sammanhängande	lavtäcke	av	renlavar	och	fönsterlav.	Kring	
Bällstabergets	högre	parti	har	lavtäcket	till	stor	del	försvun-
nit	på	grund	av	områdets	attraktion	som	lekområde.	Idag	har	
södra berget en bättre bevarad lavflora då området är mindre 
nyttjat med endast någon smal stig. Detta berg är också flack-
are	än	Bällstaberget	och	har	därför	en	del	små	myrgölar	uppe	
på	hällmarken.	Mellan	de	två	hällmarksområdena	har	skogen	
nyligen avverkats och närmare Arningevägen finns ett ung-
skogsparti. Ett mindre parti tallhällmarkskog finns även i det 
centrala	skogspartiet,	som	dock	ur	biologisk	synvinkel	inte	är	
lika	välutvecklad	som	de	ovan	beskrivna.	Längs	gränsen	mot	
Täby finns också hällmarkstallskog högst upp på bergtop-
parna	och	där	särskilt	det	östra	berget	intill	Bällstatorp	har	
bäst bevarad hällmarksflora, de andra topparna är omgivna av 
mer	ungskog.	

Blåbärsgranskog och blandskog
På moränmarken återfinns den produktiva skogsmarken, stora 
delar	av	dessa	områden	har	nyligen	avverkats,	Skogen	var	då	
60	–	100	år	och	dominerades	framförallt	av	blåbärsgranskog	
eller	tall	(där	jordtäcket	blir	tunnare).	Av	denna	skog	återstår	
idag	endast	ett	mindre	område	mellan	Byle	mosse	och	Bäll-

Hällmarstallskog

Tallskog på Byle mosse
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staberg	samt	i	delar	av	skogen	närmast	gränsen	mot	Täby.	
På	äldre	avverkningsytor,	bland	annat	strax	norr	om	Nyborg	
växer	täta	partier	med	ungtall	respektive	ungblandskog.	

Känslighet och åtgärder
Hällmarkerna	är	framförallt	känsliga	för	markslitage,	vilket	
märks	på	Bällstaberget.	Naturvärdet	påverkas	naturligtvis	ne-
gativt	av	ett	ökat	besökstryck	och	slitage,	men	när	lavtäcket	
är	nedslitet	är	området	sedan	mycket	tåligt	mot	vidare	slitage.

Byle	mosse,	med	höga	naturvärden,	bedöms	som	mycket	
känslig	för	både	hydrologiska	förändringar	och	markslitage.	
Påverkan	av	ett	ökat	närsaltsläckage	från	t.ex.	bebyggelse	kan	
också påverka floran negativt. Det är viktigt att inte hydrolo-
gin	inom	mossens	tillrinningsområde	förändras,	framförallt	
får	inte	tillrinningen	minska.	Som	åtgärd	mot	markslitage	bör	
spänger	anläggas	där	stigar	passerar	de	blötare	partierna.

Spridningssamband och behov av kopplingar
Innan	utbyggnaden	av	Arningevägen	och	bostadsområdena	
vid	Bällstaberg	var	detta	skogsområde,	särskilt	norr	om	Gäv-
sjövägen,	ett	sammanhängande	skogsområde	med	Gävsjö-
området	och	Kristinebergsskogen.	Området	hade	då	sådana	
kvaliteter	att	det	skulle	kunna	vara	ett	möjligt	reproduktions-
område	för	tjäder,	d.v.s.	av	storskogskaraktär.	Om	det	verkli-
gen	har	existerat	någon	reproduktion	av	tjäder	i	detta	området	
är	dock	oklart.	Det	var	framförallt	hällmarkerna	i	Kristine-
berg	och	Gävsjöskogen	som	tillsammans	med	Bällstabergs-
områdets	hällmarker	hade	dessa	kvaliteter.

Idag	är	området	mer	fragmenterat	och	har	inte	alls	denna	
kvalitet,	men	området	kan	även	idag	sägas	ha	barrskogska-
raktär	där	t.ex.	barrskogsmesar	kan	trivas.	I	hela	planområdet	
finns ca 30 ha sammanhängande barrskog norr om Gävsjövä-
gen	och	ca	11	ha	i	södra	delen.	För	att	skogen	i	fortsättningen	
ska	behålla	sådana	kvaliteter	behövs	ett	sammanhängande	
område om mer än 25 ha, men det bör också i närheten finnas 
tillgång	till	större	s.k.	värdekärnor	med	motsvarande	kvali-
tet	om	ca	200	ha	(Stockholms	stad).	Idag	kan	skogsområdet	
öster	om	Arningevägen	sägas	ha	dessa	kvaliteter.	Behovet	av	
grönt	samband	på	andra	sidan	om	Arningevägen	av	tillräcklig	
storlek	är	alltså	viktig.	

Barriärer
Arningevägen	fungerar	troligen	som	en	barriär	för	många	
arter	som	antingen	inte	tar	sig	över	alls	eller	riskerar	att	föro-
lyckas.	Viltolyckor	har	skett	längs	Arningevägen	som	saknar	
viltstängsel,	men	då	framförallt	när	vägen	var	ny.	Men	även	
mindre	djur	som	t.ex.	ekorrar	och	faktiskt	även	barrskogs-
mesar	(t.ex.	tofsmes,	svartmes	och	talltita)	undviker	att	ta	sig	
över	större	vägar.	

För	skogsdjur	är	även	den	öppna	marken	kring	bebyggelse	ett	
hinder.	Dagens	bebyggelse	är	dock	så	gles	och	trädgårdarna	
så	uppväxta	att	det	inte	utgör	något	hinder.	Däremot	kan	de	
nyupptagna	hyggena	fungera	som	barriärer	och	många	djur	
söker	sig	längs	kanterna	istället	för	tvärs	över.	Om	skogen	är	
för	uppsplittrad	kan	detta	därför	vara	ett	hinder.	För	många	
barrskogsarter	är	sambandet	mellan	barrskogsområdena	på	
ömse	sidor	om	Gävsjövägen	delvis	brutet	och	de	olika	skogs-
områdena	avskilda	från	varandra.	
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Känslighet och åtgärder
För	att	inte	ytterligare	fragmentera	barrskogsarternas	livs-
miljö	lokalt	är	det	viktigt	att,	särskilt	norr	om	Gävsjövägen	
bevara	ett	tillräckligt	brett	sammanhängande	barrskogsstråk.	
Det	är	också	viktigt	att	det	öster	om	Arningevägen	bevaras	
skogsområden	(helst	barrskog),	så	att	vägbarriären	inte	blir	
för	bred.

Naturvärden och behov av skyddszon
De	särskilt	värdefulla	biotoperna	har	pekats	på	karta	s.21		
och	utgörs	av	Byle	mosse	och	hällmarker	med	gammal	skog	
på	Bällstaberget,	södra	berget	och	längs	Täbygränsens	östra	
del.	Resonemanget	om	skyddszoner	baseras	på	att	bevara	de	
biologiska	kvaliteterna	i	dessa	områden.

	Området	öster	om	Arningevägen	tas	inte	upp	i	denna	rapport	
men	det	är	naturligtvis	viktigt	att	det	även	här	i	framtiden	
finns sammanhängande skogsområden av tillräcklig storlek 
för	att	inte	planområdet	ska	bli	en	isolerad	naturpark	i	ett	ur-
bant	område	med	relativt	låga	biologiska	kvaliteter.	Området	
söder	om	Gävsjövägen	har	lämnats	utanför	denna	diskussion	
då	det	redan	idag	är	så	fragmenterat	ur	ekologisk	synvinkel.	

För	att	bevara	ett	sammanhängande	skogsområde	av	till-
räcklig	storlek,	för	t.ex.	barrskogsmesar	(mer	än	25	ha)	bör	
barrskogsområdena	norr	om	Gävsjövägen	bevaras	och	knytas	
samman	till	ett	grönt	stråk.

Kring	Byle	mosse	har	en	skyddszon	lagts	inom	avrinnings-
området,	då	en	exploatering	inom	detta	område	troligen	
kommer	påverka	mossen	negativt,	dels	genom	ändrade	
tillrinningsförhållande	och	dels	genom	eventuell	närsalts-

påverkan	från	bebyggelse.	Som	värdefull	biotop	har	även	
det	avverkade	området	i	Byle	mosse	markerats,	då	det	är	en	
del	av	mossen,	av	myrkaraktär,	och	kan	återfå	de	värdefulla	
kvaliteterna	när	skogen	växer	upp.

Hur	skogsbruket	bedrivs	har	mycket	stor	betydelse	för	den	
biologiska	mångfalden	och	trakthyggesbruk	har	t.ex.	negativ	
påverkan	på	t.ex.	barrskogsmesarnas	möjligheter	att	överleva	
inom	ett	område.	Normalt	är	möjligheterna	små	att	påverka	
skogsbruket	och	skogsskötseln.		I	en	tätortsnära	skog,	särskilt	
om skogen är kommunalägd, finns det dock stora möjligheter 
att	låta	skogen	bli	gammal	och	endast	rensa	för	framkomlig-
het inom vissa områden. Det finns alltså möjligheter att öka 
den	biologiska	kvaliteten	inom	områden	som	sparas.	

REKREATION

Beskrivning av den rekreativa grönstukturen 

Allmänt
Planområdet	är	idag	ett	lättillgängligt	och	bostadsnära	na-
turområde	för	boende	i	Bällstaberg,	Kragstalund	och	Skoga.		
Området	utgör	också	ett	värdefullt	grönstråk	inom	södra	Val-
lentuna	som	leder	vidare	ut	mot	större	strövområden	öster	om	
Arningevägen	och	till	Roslagsleden.

Planområdet	används	bland	annat	för	promenader,	skolorien-
tering	och	lek.	Det	är	gott	om	stigar	inom	skogsstråket	från	
Byle	mosse	till	Bällstaberget	och	även	i	skogsområden	längs	
kommungränsen	mot	Täby	kommun.	
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Grönstråk inom Täby kommun

Utredningsområdet

Roslagsleden

Övergripande grönstruktur

Kristinebergsskogen

Gävsjö gård

Ladängarna

Lilla Gävsjö

f d Gävsjön

Vallentunasjön
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Stigar och stråk
Att	skogen	är	välanvänd	för	skogspromenader	framgår	av	
de	större	stigar	som	genomkorsar	området.	Vissa	stigar	är	
gamla	och	kan	härledas	åtminstone	till	1900-talets	början	
men	kan	vara	äldre.	Orienteringskartor	visar	på	ett	nätverk	
av	stigar.	Inom	de	avverkade	ytorna	och	vid	anslutande	nya	
områden har stigarna försvunnit eller flyttats. I skogsområdet 
kring Bällstaberget och berget söder därom finns slingor med 
mindre	stigar.	

Naturlek
Kojor	och	slitage	visar	att	några	platser	återkommande	an-
vänds	för	lek.

Den	bergiga	terrängen,	krokiga	gamla	tallar	och	små	myrar	
med	skvattram	skapar	en	spännande	och	fantasieggande	miljö	
för	lek.	Området	kring	Bällstaberget	höjd	och	dess	sydväst-
vända	sluttning	är	sliten	och	visar	att	området	används.	

Populär naturlek norr om Nyborg, troligen förskolebarn

Stig i kanten av Byle mosse
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Avstånd
I	forskning	har	300	m	visat	sig	vara	ett	gränsvärde	för	hur	
långt	man	är	beredd	att	gå	till	ett	grönområde	för	att	man	ska	
använda	det	ofta.	Undersökningar	kring	människors	rekrea-
tionsvanor	(Boverket,	Lantbruksuniversitetet,	Folkhälsoin-
stitutet mfl) tyder på att om avståndet till grönytor är större 
än	300	m	används	de	inte	för	daglig	rekreation	(promenader,	
motion,	lek	mm).	Den	bostadsnära	naturen	ska	vara	möjlig	att	
nå till fots från bostaden.  Mindre lekparker bör finnas ca 50 
m	från	bostaden.	

Till större strövområden och utflyktsområden är man beredd 
att	ta	sig	längre	bort	ca	1-3	km.	

Tillgång och nåbarhet
Ett	natur-	eller	grönområde	är	i	praktiken	inte	användbart	om	
man	inte	hittar	dit	eller	om	framkomligheten	är	dålig.	Inte	
alla	kan	ta	sig	fram	över	stock	och	sten	och	alla	läser	inte	
kartan.	Förbättrad	nåbarhet,	tillgänglighet	för	alla,	framkom-
lighet mm, ökar möjligheten för fler att hitta ut i skog och 
mark.	Information,	entrépunkter	med	koppling	till	busshåll-
platser	och	parkeringsplatser,	informationstavlor,	spårkartor	
och	tydliga	ledmarkeringar	är	exempel	på	åtgärder	som	ökar	
tillgången.

Stigplanering	och	kanalisering	av	rekreativa	stråk	är	viktig	
både	med	hänsyn	till	tillgång,	tillgänglighet	och	för	att	styra	
slitage	och	nyttjade	inom	känsliga	områden.	Vissa	stigar	och	
slingor,	bör	göras	framkomliga	för	barnvagnar	och	rörel-
sehindrade.	Upplevelsen	av	att	trampa	fram	på	mjuk	mark	
längs	små	stigar	ger	andra	upplevelser	än	promenader	och	
löpning	längs	grusvägar.	Fantasin	stimuleras,	vi	stressar	av	
bättre	och	promenaden	blir	mer	spännande	och	variationsrik.	
Det	är	därför	viktigt	att	ett	naturområde	även	rymmer	spon-
tana	stigar.	
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300 m

ca 1.2 km

Tillgång och barriärer

300 m zon 
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bostäder 
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Kvaliteter och upplevelsevärden
RTK, Lantbruksuniversitet, Boverket mfl har studerat hur vi 
använder	våra	grönområden	och	vilka	kvaliteter	som	upp-
skattas	mest.	Med	lite	generalisering	har	dessa	värden	sam-
manfattas	i	7-9		upplevelsevärden.

1.	 Trolska	miljöer,	orördhet	känsla	av	”vildmark”

2.	 Skogskänsla

3.	 Frihet	och	rymd	(utblickar	och	öppna	landskap)

4.	 Artrikedom,	naturpedagogik

5.	 Kulturmiljö	och	levande	landsbygd

6.	 Aktivitet

7.	 Service	och	samvaro

8.	 Vattenkontakt

9.	 Variationsrikedom	

Planområdet	bestod	till	helt	nyligen	av	stora	partier	med	60-
100	årig	uppvuxen	skog.	Skogsavverkningar	har	dramatiskt	
förändrat	områdets	värde	som	rekreationsskog.	Kvarvarande	
skog är dock variationsrik och har ett flertal upplevelsevär-
den.

Trolska miljöer och skogskänsla

Området innehåller flera olika typer av skog. Byle mosse 
med	tallar,	doftande	skvattram,	och	den	sällsynta	dvärgbjör- Lavarna är känsliga för slitage. Kring Bällstaberget har 

lavarna i stort sett försvunnit.

Hällmarksskog med lavtäcke på södra berget
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ken	erbjuder	andra	upplevelser	än	den	orörda	lavklädda	häll-
markskogen	söder	om	Bällstaberget.	Här	är	idag	upplevelsen	
av trolsk, orörd natur stark. Trafikbuller från Arningeleden 
stör	delvis	upplevelsen,	främst	inom	den	östligaste	delen.

En	promenad	genom	skogsstråket	upplevs	fortfarande	som	
en	vandring	i	natur.	Det	innebär	att	naturpromenaden	kan	
börja	relativt	nära	hemmet	både	för	boende	i	Kragstalund	och	
Bällstaberg.	En	zon	på	ca	150-200	m	är	särskilt	påverkad	av	
biltrafik, se avsnitt Barriärer och buller.

Frihet och rymd
Bällstaberget,	en	av	kommunens	högsta	punkter,	ger	möjlig-
het	att	komma	upp	högre	i	terrängen	och	få	viss	överblick.	
Man	har	dock	idag	ingen	egentlig	utsikt	från	berget.	Avverk-
ningarna	har	öppnat	upp	utblickar	genom	området.	

Artrikedom och naturpedagogik
Området	har	två	områden	med	särskilda	naturpedagogiska	
värden,	dels	Byle	mosse	och	dels	Bällstaberget	och	berget	sö-
der	om.	Byle	mosse	med	både	ovanliga	arter	och	naturtyper	
(t.ex	dvärgbjörk)	och	en	naturhistoria	att	berätta.	Kring	Byle	
mosse kan t.ex. flera skolor hitta värdefulla studieobjekt. 
Även	Bällstaberget	och	det	södra	berget	har	värden	både	vad	
gäller	vegetationshistoria	(mycket	gammal	skog)	och	land-
skapets	geologi	och	utvecklingshistoria.		

Kulturmiljö och levande landsbygd
Utredningsområdet	var	tidigare	skogsbygd	med	torpbebyg-
gelse,	se	Natur	och	kultur,	och	både	inom	utredningsområdet-
området och i Gävsjöområdet finns äldre stigar och bosätt-
ningar.	En	äldre	väg	gick	t.ex	mellan	torpen	Nyborg	och	
Lugnet,	se	Häradskarta.	Upplevelse	av	kulturlandskap	och	
landsbygd finns fortfarande öster om Arningevägen

Kulturlandskap öster om Arningeleden. Gävsjöns dalgång vy 
mot norr

Lantlig miljö kring Gävsjö gård
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Brister och hot

Avstånd, tillgång och nåbarhet till grönområden
Inom området finns idag skog som används av boende i 
Bällstaberg,	Skoga,	Nyborg,	Kragstalund	samt	Täby	kyrkby.	
För att användas dagligen bör grönområden finnas inom 300 
m	från	bostaden.	En	300	m	zon	har	lagts	in	på	karta.	När	
området bebyggs finns risk att  tillgång till vardagsnära natur 
minskar	inom	vissa	områden	vilket	kan	påverka	möjligheten	
till	vardagsmotion	negativt.		Även	den	uppskattade	”naturle-
ken”	försvinner	om	det	blir	för	långt	till	skogen.		

Området	används	också	som	passage	till	större	grönområden	
öster	om	Arningevägen.	Från	bostäder	i	Bällsta,	Bällstalund	
och	Kragstalund	är	det		1.5-	2	km	till	Gävsjöområdet	och	
Kristinebergsskogen,	lite	varierande	beroende	på	var	man	
bor.	Det	är	relativt	långt	redan	idag.	

Tillgång och nåbarhet
Tillgängligheten inom området är delvis god med ett flertal 
större	stigar.	Vägvisning	saknas	dock	helt.	Framkomligheten	
inom	de	avverkade	ytorna	är	dålig.	Skogsavverkningar	och	
bebyggelse har också skurit av gamla stigar/stråk och på flera 
ställen	saknas	ersättningsstråk,	se	karta.	

Barriärer och buller
Arningeleden	och	Roslagsbanan	utgör	två	tydliga	barriärer	
som	endast	passeras	på	några	få	ställen,	se	karta.	Gävsjö-
vägen	går	på	bro	över	Arningevägen.	Två	gångpassager	vid	
Bällstabergsvägen	har	iordningställts	i	samband	med	utbygg-
nad av trafikplatsen. Roslagsbanan passeras vid Kragstalunds 
hållplats	och	vid	Lokevägen-Gävsjövägen.	Barriärerna	ökar	
behovet	av	en	välfungerande	lokal	grönstruktur.	Viktigt	med	
attraktiva	och	väl	fungerande	förbindelser	mot	omgivande	
grönområden.		

Trafikbuller från Arningeleden stör naturupplevelsen inom 
skogsmarken i områdets östra del. Trafikbuller inom tät-
ortsnära	grönområden	och	uteplatser	bör	inte	överstiga	55	
dBA	och	helst	vara	under	45	dBA.	En	bullerkartering	har	
utförts	(Bernström	2009-09-06).	Den	visar	att	skogen	när-
mast	vägen	har	betydligt	högre	bullernivåer	och	nästan	hela	
skogsområdet	har	högre	nivåer	än	45	dBA.	Skogsområden	i	
planområdets	centrala	delar	har	stort	värde	då	de	är	relativt	
tysta.
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Områdets kvaliteter och brister

Kvaliteter
De högsta rekreationsvärdena finns inom den äldre skog 
som finns kvar. 

Skogen har höga rekreativa värden och innehåller flera 
olika	typer	av	upplevelsevärden.	

Tydlig	skogskänsla	med	attraktiv	rekreationsskog	gäller	
för hela skogsstråket. Särskilt i öster finns trolska miljöer 
med	gammal	tallskog.	Naturpedagogiska	värden	kring	
Byle	mosse,	Bällstaberget	och	södra	berget	har	dessutom	
speciella	naturpedagogiska	värden.	

Variationsrikedomen	är	en	hög	kvalitetet;	tallmosse,	
skvattramskog,	blåbärsgranskog,	vild	och	orörd	gammal	
hällmarksskog.		är	ett	förslag

Upplevelsevärden	av	natur	och	ostördhet	har	hög	käns-
lighet. Viktigt för visuell påverkan att låta topografi styra 
avgränsningar

Inom avverkade ytor finns möjlighet utveckla önskvärda 
kompletterande	skogstyper.

Bällstabergets	höjdläge

•

•

•

•

•

•

•

Brister och hot
Risk	för	påverkan	av	Byle	mosse	vid	utbyggnad	inom	
avrinningsområdet.

Risk	för	markslitage	inom	våtmarksområden	och	häll-
marker.

Försvinner	skogen	i	området	kommer	boende	väster	om	
Roslagbanan		få	långt	till	naturen.				

Grönstrukturen	inom	kringliggande	bostadsområden	är	
ofullständig,	det	gäller	inte	minst	den	sociala/rekreativa	
grönstrukturen.	Större	lekparker	eller	andra	grönområ-
den	som	kan	fungera	som	mötesplatser	för	stadsdelens	
invånare	saknas.

Avskurna	stigar	och	stråk	–	svårorienterat	och	splittrat

Svårframkomligt	inom	avverkningsytorna	

Genomsikt	och	överblickbarhet	riskerar	att	exponera	
bebyggelse	in	i	naturstråken	och	upplevelsen	av	riktig	
skog	försvinner.

Om	ett	alltför	smalt	naturstråk	sparas	mellan	skogens	oli-
ka	värdekärnor	försvinner	värdefulla	upplevelsekvaliteter	
och	naturvärden.	Området	kommer	inte	längre	erbjuda	
skogspromenad.	Boende	i	södra	Vallentuna	hänvisas	till	
naturområden	öster	om	Arningeleden	på	avstånd	upp	till	
3	km	från	bostaden.

•

•

•

•

•

•

•

•
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förbättras

Skyddsområde kring hällmark

Avverkningmark lämplig att 
utveckla till skog

Värdefull grönstruktur med potential

Bällstabergs-
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OMRåDETS POTENTIAL OCH UTVECK-
LINGSMÖJLIGHETER
Planområdet	utgör	idag	ett	glest	bebyggt	naturområden	mel-
lan	bostadsområden	av	olika	karaktär.	För	boende	i	Bäll-
staberg	och	Skoga	har	delar	av	planområdet	mycket	stora	
värden	som	bostadsnära	natur.	Naturen	är	variationsrik	och	
innehåller	många	olika	upplevelsevärden.	Utmaningen	är	att	
området	planeras	så	att	dessa	värden	i	största	möjliga	ut-
sträckning	bevaras.	Byle	mosse	och	Bällstaberg	samt	södra	
berget	utgör	”värdekärnor”	i	området	som	dock	är	beroende	
av	att	ett	sammanhängande	skogsstråk	av	tillräcklig	bredd	
bevaras	samt	av	vissa	bebyggelsefria	skyddszoner,	se	karta.

Skogsmarken	inom	området	har	allmänt	stor	potential.	De	
äldre	skogen	inom	området	kan	vårdas	så	att	naturvärden	
ökar.	T.ex	genom	att		Avverkade	områden	kan	genom	olika	
skötselinsatser	utvecklas	till	attraktiv	rekreationsskog.

Öster om Arningeleden finns värdefulla strövområden. Det 
är	viktigt	att	i	planarbetet	säkra	attraktiva	och	tillgängliga	för-
bindelsestråk	mot	dessa	samt	även	mot	grönstråken	i	intillig-
gande	områden.	

I Bällstaberg finns behov av en större park/offentlig sam-
lingsplats.	Ett	lämpligt	läge	skulle	kunna	vara	i	västra	kanten	
av	Bällstaberget,	invid	den	gamla	vägen	mellan	torpen,	se	
karta.	

Förslag till riktlinjer för fortsatt planering
För	att	bevara	viktiga	rekreations-	och	naturvärden	bör	ett	
sammanhängande	öst-västligt	skogsstråk	av	tillräcklig	bredd	
bör	behållas	genom	området.	

För	att	skapa	en	sammanhängande	grönstruktur	och	därmed	
öka	förutsättningar	för	att	bevara	naturvärden	och	rekrea-
tionskvaliteter	bör	minst	två	grönstråk/naturstråk	ca	50	m	
breda	utvecklas	söderut	mot	Täbygränsen	och	ansluts	bland	
annat	till	bevarat	våtmarks-	och	parkstråk	i	Täby.	

För	att	kunna	bevara	sammanhängande	stråk	med	skogskäns-
la	och	naturkvaliteter	genom	området	bör		tillräckligt	avstånd	
hålls	till	ny	bebyggelse.	”Brynzoner”	utvecklas	närmast	tomt-
marken	och	dessa	bör	vara	20-25	m	breda	(ung.	skugglängd	
från	stora	träd	vår-	och	höst-dagjämning)

För	att	säkerställa	att	naturvärden	inom	Byle	mosse	bör	den	
del	av	mossen	som	avverkats	få	utvecklas	till	ny	skog.	

För	att	minska	markslitage	inom	Byle	mosse	bör	stigar	ge-
nom	området	iordningställas.	Spänger	bör	byggas	över	blöta	
partier.

För	att	begränsa	markslitage	inom	hällmarksskogen	(och	där-
med	bevara	upplevelsevärden)	samt	säkerställa	goda	kvalite-
ter	för	områdets	fauna	bör	en	”kantzon”	med	tåligare	skogs-
mark	bevaras	nedanför	hällmarksskogen	på	Bällstaberget	och	
södra	berget.	För	att	begränsa	markslitage	bör	viss	styrning	
av	stigar	och	lek	göras	inom	hela	skogsområdet.
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För	att	kunna	erbjuda	upplevelse	av	frihet	och	rymd	inom	
området	bör	öppna	områden	eller	stråk	bevaras	genom	
bebyggelsen.	Möjlighet	och	lämplighet	med	att	utveckla	
Bällstaberget	som	utsiktspunkt	bör	studeras.

För	att	tillgodose	behov	av	samvaro	och	lek	bör	en	anlagd	
lekplats	–	samlingsplats	anordnas	i	området.

För	att	tillgodose	behov	av	motion	och	idrott	bör	GC-vägar	
inom området anslutas mot befintliga stråk till  Vallentuna IP 
och		Täby	IP.	

För	att	tillgodose	tillgång	till	större	strövområden/friluftsom-
råden	och	upplevelser	av	kulturmiljö	bör	lättframkomliga	och	
tydliga	grönstråk	ordnas	både	mot	Gävsjöområdet	och	mot	
Kristinebergskogen.

För	att	öka	känslan	av	identitet	och	sammanhang	kan	områ-
dets	kulturmiljöer	lyftas	fram	inom	grönstrukturen.		Gamla	
torpställen	bör	markeras	(	med	skyltar,	om	de	är	borta)	och	
nya	gångstigar	kan	dras	längs	äldre	stigar.	(Den	pågående	
arkeologiska	utredningen	kan	eventuellt	visa	på	att	det	även	
finns en forntida historia att lyfta fram). 

Mosse mark som avverkats bör få växa upp till skog igen.
Inom området finns flera ytor påverkade av skogsbruk som kan 
utvecklas till attraktiv rekreationsskog


