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BAKGRUND
Kragstalund

På uppdrag av Vallentuna kommun har ÅF tagit fram en förprojektering
av fyra dammar för avvattning i området Nyborg, Vallentuna. I området
planerar kommunen för en utbyggnad av bostäder och ÅF har tagit fram
ett gestaltningsförslag för en naturpark i anslutning till dammarna. I
detta gestaltnings-PM ges även förslag på utformning av dammarnas
slänter, planteringsstrategier, metoder för utformning av naturmiljön och
skötselplan. Målet med förslaget är att dammarna och naturparken ska
fungera som ett rekreativt område för människor och samtidigt stärka
områdets naturvärden.

Nyborgsvägen

OMRÅDESKARTA BEFINTLIGT

Arningeleden

Roslagsbanan

Planförslaget
Nyborg är beläget i den sydligaste delen av Vallentuna kommun
och gränsar i söder till Täby kommun. Området ligger mellan väg
264 (Arningeleden) och Roslagsbanan. En ny bussgata kommer att
sträcka sig genom området och ansluta till samt bli en förlängning av
Nyborgsvägen i norr. Detaljplanen möjliggör exploatering av bostäder i
stora delar av området. En sammanhängande yta med naturmark har
bevarats och utgör tillsammans med dammarna en grönblå koppling till
omgivande grönområden. Gestaltningsförslaget innefattar de ytor som i
planförslaget markerats som natur- och parkmark.

TÄBY
KOMM
U

N

Planområdet Nyborg markerat med vit linje. Området består i dagsläget främst av småskalig, gles bebyggelse, öppen ängs- och hagmark samt skogsområden.

PLANBESTÄMMEL

Följande gäller inom områden med nedan
användning och utformning är tillåten. Dä
hela planområdet.
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ OCH
KONCEPT

Illustration som visualiserar konceptet Rörelse.

Ett av målen med gestaltningsförslaget är att skapa höga rekreativa
värden i området. Utformningen ska särskilt fokusera på att skapa plats
för lek, rörelse och motion. Det andra målet är att skapa förutsättningar
för att bevara och värna de befintliga naturvärdena. De båda målen går
hand i hand då naturvärden också kan bidra till att skapa rekreativa
värden för människor.

Damm D

Damm D

Damm C

Det övergripande konceptet för gestaltningen är Rörelse som inspirerats
av vattnets rörelse genom dammarna i Nyborg. Konceptet syftar till att
skapa sammanhängande blågröna rörelsemönster genom området men
också till rörelse i form av motion och lek. Ett huvudstråk löper oavbrutet
genom hela området och tanken är att rörelsen framåt ska stärkas
genom att besökaren leds mellan flera mindre aktiviteter utplacerade
längs stråket. De utspridda aktiviteterna skapar flera delmål och gör
slingan upplevelserik.

Damm B

Damm A

Damm B

Damm A

Även naturvärdena kopplas till konceptet då förslaget syftar till att
bevara stråk av sammanhängande natur som knyter an till omgivande
naturområden. Sparad natur och nyplantering av vegetation ska göras
med syftet att främja de blågröna naturvärdena i området. En viktig
utgångspunkt för gestaltningsarbetet är att göra delar av dammarna
otillgängliga för människor och därmed skapa ostörda livmiljöer för
växter och djur.
Principiell karta som visar konceptet Rörelse i området. Gröna samaband är markerat i grönt, vattnets rörelse i blått och områdets huvudstråk i rött.
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STRATEGIER
Gestaltningsförslaget grundar sig i 6 övergripande strategier som
presenteras här.
Nyborgsvägen
Kristineberg

Kragsta
station

Täby kommun

Entréer och informationsskyltar

Stråk

Lek och aktivitet

För att välkomna besökare till naturparken behövs tydliga entréer till
området. Lämpliga platser för entreér är nära de två större vägarna och
har markerats i rosa. Från dessa punkter finns förutsättningar att enkelt
ta sig in i parkområdet via buss eller cykelförbindelser. De blå punkterna
markerar lämpliga platser för pedagogiska skyltar som informerar om
områdets natur- och kulturvärden.

Ett sammanhängande huvudstråk markerat i rött löper genom hela
området och utgör kärnan för rörelsen genom parken. Huvudstråket
kompletteras även med mindre sidostråk som gör naturområdet
lättillgängligt för boende och besökare. Blå pilar visar kopplingar från
Nyborg till målpunkter utanför planen.

Längs huvudstråket anläggs fem OCR-stationer och ett
tillgänglighetsanpassat utegym som bildar en sammanhängande
motionsslinga och hinderbana. En områdeslekplats som markerats i rosa
anläggs nära den östra entrén. Damm B kan anvädas som skridskobana
på vintern. Motionsslingan föreslås vara upplyst för ökad trygghet och
möjlighet till motion året runt.

Rekreation

Naturvärden

Sparad natur och nyplanteringar

Rekreationsvärden prioriteras framförallt längs dammarnas och dikenas
norra sidor där besökare ges möjlighet att komma nära vattnet. Längs
huvudstråket placeras bänkar ut med max 250 meters avstånd för att ge
möjlighet till vila längs stråket. Dessa är markerade med blå prickar.

Längs dammarnas och dikenas södra sidor görs marken otillgänglig för
människor för att gynna djurlivet och skapa livsmiljöer för bland annat
groddjur och fåglar. Vid damm C och D prioriteras enbart naturen och
dessa görs helt otillgängliga för besökare. Även skogsområdet i söder
lämnas till stora delar orört för att skydda värdefulla hällmarker. Under
exploateringstiden ska befintlig natur hägnas in och skyddas.

Gröna fält är befintlig natur som sparas och gult markerar områden
som etableras med ny vegetation. I de gulstreckade områdena ska
befintlig natur sparas i största möjliga mån och kompletteras med ny
vegetation vid behov. Blå fält är områden med blåsippor som exploateras
och växterna ska därför flyttas till gult eller gulsteckat område. Röda
prickar är naturvärdesträd som bevaras alternativt flyttas till gult eller
gulstreckat område.
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DEL I
GESTALTNINGSFÖRSLAGET
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ILLUSTRATIONSPLAN
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Siffrorna 1-5 markerar de olika hinder som ingår i OCR-banan som sträcker sig längs med områdets huvudstråk. Närmare beskrivning av hindrena finns på sidan 12.

i

Informationsskyltar placeras ut på 3 ställen, två intill dammarna som berättar om naturvärden kopplade till våtmarkerna och en skylt vid utsiktsplatsen som
informerar om hällmarkernas naturvärden. Skylten vid hällmarkerna berättar även om de lämningar från gränsrösen som påträffats i området. Gränsrösen är
monument som visar vart historiska gränser en gång gått och har därmed ett kulturhistoriskt värde.
Viktiga spridningsvägar för groddjur i området, korsande vägar får ej utgöra ett hinder och ska därför utformas enligt förslag på s. 20.

X

x

Sektionsmarkeringar, sektioner på s. 15, 16 och 17.
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GESTALTNING

Entréytor och informationstavlor

Möblering

Materialval

Entréer skapas på två platser i anslutning till områdets större vägar.
Vid dessa finns cykelparkering och informationstavlor med karta över
naturparken. Syftet är att ge besökaren en introduktion till området
med översikt över stigar och innehåll. Skyltning bör även placeras
längs huvudstråket för att förbättra orienterbarheten. Pedagogiska
informationtavlor placeras ut på tre strategiska platser för att öka
kunskapen om parkens naturvärden. En informationstavla ska även
berätta om kulturvärden i form av historiska lämningar från gränsrösen.

Längs huvudstråket placeras bänkar ut med max 250 meters avstånd för
att ge möjlighet till vila och därmed förbättra tillgängligheten i området.
Möbleringen i parken utgörs av bänkar, bord och soffor i trä som passar
in i naturmiljön. Vid det urbana stråket vid damm B används istället
parkmöbler som passar in i den stadsmässiga gestaltningen. Även
dessa möbler föreslås vara i naturliga material som trä och sten. För att
inkludera flera olika grupper och öka tillgängligheten ska picknickbord
vara utformade för att ge plats åt exempelvis rullstolsburna.

För att förstärka naturkaraktären i parken används naturliga material
som trä vid anläggning av bryggor, broar och trappor. Gångvägarna
genom området beläggs med stenmjöl för god framkomlighet. Vid det
urbana stråket föreslås en hårdgjord torgyta med marksten och hårda
kantzoner som kan utgöras av exempelvis natursten eller betong.

Exempel på entréplats med cykelparkering och informationstavla. Nederst ses exempel
på informationsplats som kan berätta om parkens naturvärden och på så vis öka
medvetenheten och intresset för djur och natur i området.

Exempel på olika typer av möblering som kan användas i parken. Nederst till höger ses
exempel på tillgänglig parkmöbel med plats för exempelvis rullstol.

Materialen i parken ska vara naturliga och smälta in i naturmiljön.

9
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LEKPLATS

Lekplatsen placeras centralt i området så att den enkelt kan nås av
boende och besökare. Lekplatsen klassificeras som en områdeslekplats
och ska innehålla ett varierande lekutbud som kan locka barn i
åldrarna 1 – 10 år. I anslutning till lekplatsen ska det finnas belysning,
cykelparkering och bänkbord.
Lekplatsen ges ett stiliserat vattentema vilket kopplar till dammarna och
vattnets centrala roll i området. Riktigt vatten används inte utan temat
visualiseras genom lekutrustning och markmaterial som anspelar på
vatten. Exempelvis broar, skepp, vattendjur, sand och gummiasfalt i blåa
toner.
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UTSIKTSPLATS

En mindre utsiktsplats anläggs på en av höjderna. Platsen nås via en
gradvis stigande trappa i trä. Utsiktsplatsen består av ett bänkbord där
besökaren kan slå sig ned för en picknick i det fria eller för att koppla av.
I övrig lämnas marken orörd för att undvika större ingrepp i den klänsliga
naturtypen. Placeringen av trappan och bordet ska anpassas efter
värdefulla träd.
Trappan i trä anläggs så att konstuktionen till största del befinner sig
ovan mark. Detta minimerar ingreppet i den känsliga naturtypen. I början
av trappan föreslås en informationsskylt som berättar om naturvärdena
kopplade till hällmarkstallskogen. På så vis tillgängliggörs naturområdet
för besökarna och kunskap kan fås om naturtypen. Då trappan följer
samma stråk som OCR-banan så kan denna även integreras som ett
hinder på ett kreativt sätt för den som tränar.

Utsiktsplats bland tallar i Hamra nationalpark.

Utsikt från träbro. Trappan i trä görs i etapper vilket kan skapa en liknande känsla.

Exempel på hur ett bänkbord skapar en stark platsbildning med små ingrepp.

Illustrativ sektion som visar hur den terränganpassade trappan och picknickbordet kan utformas.
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HINDERBANA OCH UTEGYM

En hinderbana eller så kallad OCR-bana placeras ut längs huvudstråket.
Fem olika stationer bildar tillsammans en sammanhängande hinderbana.
Ingreppen i naturen blir på så vis små och utspridda samtidigt som
det ger möjligheter till aktivitet och motion i området. De olika hindren
är gjorda i metall och målas i en färgglad kulör som gör dem lätta att
se. Banan avslutas vid terrängtrappan som även den kan integreras i
träningen och användas som ett hinder.
För att göra området inkluderande så föreslås även ett tillgängligt
utegym anläggas i de centrala delarna av parken. Med ett
tillgänglighetsanpassat markmaterial kan gymmet användas med
exempelvis rullstol.

1 Armgång - mokey bars

2 Over & under

4 A-frame

5 Rope climb

3 Walls

Ett tillgängligt utegym ger fler möjlighet till träning och bidrar till en inkluderande park.
12
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AKTIVITET ÅRET OM

För att främja rörelse och motion i parken året runt läggs fokus på
säsongsbaserad aktivitet. Genom att anlägga ett elljusspår längs
motionsslingan kan OCR-banan och utegymmet användas under längre
tid. En upplyst slinga ger möjlighet till motion även under kvällstid och
det mörka vinterhalvåret.
Belysning i området har dock en negativ påverkan på nattaktiva djur
som insekter och fladdermöss och ska därför användas varsamt och på
utvalda platser.

Skridskobana
En damm föreslås användas som skidskobana vintertid. Mest lämpad
är damm B som ligger centralt i området. I dammen finns en ö som
blir en naturlig avdelare att åka skridskor runt. Förutsättningen för
att en isbana ska kunna tas i bruk är att den naturliga isen är mellan
8-10 cm tjock. Isen behöver sedan kontinuerligt plogas/skrapas från
snö och spolas med vatten för att bli åkbar. För att möjliggöra detta
placeras en vattenutkastare nära bryggan vid damm B, för placering se
illustationsplan på s. 8. Vattenutkastaren kan även användas av för att
fylla på vattenflaskor vid träning längs OCR-banan eller under varma
soldagar på bryggan. För att göra säkerheten god placeras livbojar ut vid
samtliga dammar.

Genom att låta motionsspåret vara upplyst kan det nyttjas under hela dygnet och året om.

Exempel på naturlig isbana i Ottawa, Kanada där skridskoåkning möjliggörs på kanalen
Rideau Canal.

På Svandammen i Uppsala möjliggörs skridskoåkning genom att den naturliga isen plogas
och spolas.

Området är tänkt att erbjuda möjlighet till aktivtet även under vinterhalvåret.

Anlagd isbana i Toronto, Kanada. Liknande känsla kan uppnås i Nyborg om den föreslagna
ön i damm B anläggs och görs möjlig att åka skridskor runt.

Spolning av isen på Svandammen, Uppsala.
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AVSTÅND TILL DAMMAR
Avståndet från stigar till dammarna påverkar upplevelsen av området. Ibland
leds stråken nära vattnet och ibland får besökaren betrakta dammarna på
avstånd. På så vis blir rörelsen genom området dynamisk och upplevelsen
av området varierad. Genom att låta en del av strandzonerna vara fredade
skapas även ostörda livsmiljöer för djur och vattenlevande organismer. Nedan
ses principiella skisser över avstånd och siktlinjer.

Siktlinje mot dammar genom natur där vattnet inte kan nås fysiskt.

Siktlinje mot vattnet från brygga ger besökaren nära vattenkontakt.

Siktlinje mot dammar från strandkant, vatten kan upplevas både visuellt och fysiskt.
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UTFORMNING AV STRANDZONER
Strandzonerna i anslutning till dammarna kan utformas på flera sätt för
att skapa olika värden för djur och människor. Olika typer av kantzoner
ger även en varierad upplevelse av parkområdet.

URBAN STRANDZON
I några delar av området där bebyggelsen enligt detaljplanen ska vara
nära vattnet kan även strandzonen runt dammarna ges en mer urban
karaktär. En torgyta, hårdgjorda strandkanter och en solbrygga föreslås
anläggas vilket skapar sociala värden.

Sektion A-a skala 1:200
Urban strandzon intill damm B, där en möblerad hårdgjord torgyta möter dammen med en skarp kant. Torgytan
möbleras med parksoffor som ger ett urbant uttryck.

Sektion B-b skala 1:400
Urban strandzon med gradänger i antingen trä, sten eller betong som övergår i en solbrygga i trä vid damm B. Dammens andra sida görs
otillgänglig för människor genom busk- och trädplaneringar. Arter som gynnar djurlivet kan exempelvis vara al, lönn, olvon och olika arter av
vide.

Exempel på urbana strandzoner i olika material, möblering och hårdgjord kant som kan användas i den urbana delen av parkområdet.
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REKREATIV STRANDZON
Genom att möjliggöra närkontakt med dammarna på utvalda platser kan
höga rekreativa värden skapas. Kontakt med vattnet kan uppnås genom
exempelvis bryggor i trä eller genom att låta strandkanten utgöras av
klippt gräs och slutta svagt ned mot vattytan.

Sektion C-c skala 1:400
Rekreativ strandzon med brygga vid diket mellan damm A och B skapar sociala värden i området. Den södra sidan av
dammarna och diket görs otillgänglig för människor genom plantering av exempelvis hagtorn och nypon. För att främja
naturvärdena i området kan träd som rönn, olika arter av vide och ädellövträd som lönn med fördel planteras. I sektionen
ses även ett hinder som är en del av OCR-banan som är utplacerad längs huvudstråket.

Sektion D-d skala 1:400
Vid picknickytan föreslås en klippt grässlänt som möjliggör närkontakt med vattnet vid damm A.

Exempel på strandzoner med rekreativa värden i form av träbryggor och klippta gräsytor.
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NATURLIK STRANDZON
För att förbättra möjligheterna för djur och organismer att trivas lämnas flera
delar av dammarnas närområden ostörda av människan. Dessa ges en naturlik
karaktär som gynnar djurlivet och hindrar människor från att röra sig där.

Sektion E-e skala 1:200
I naturområdena där strandzonerna lämnas orörda vid damm C kan besökare i parken istället betrakta dammen från en träbro som löper
över det dike som knyter samman damm B och C. Träbron utgör även en länk för huvudstråket och är en förutsättning för att skapa en
sammanhängande rörelse genom hela området.

Sektion F-f skala 1:400
Vid damm C lämnas naturen orörd och besökare kan inte nå vattenytan, något som ger fredade zoner för djur och organismer. För
att förstärka naturvärdena vid denna damm kan även veddepåer samt stenar och block placeras ut för att gynna djurlivet. Samma
gestaltningsprincip gäller för damm D.

Exempel på naturlika strandzoner och träbroar i anslutning till dammar och diken.
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DEL II
UTFORMNING AV NATURMILJÖN
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STRATEGIER FÖR RIKARE NÄRNATUR
Fem övergripande strategier för att skapa en rikare närnatur i Nyborg har
tagits fram. För att uppfylla målen har utformningen av dammarna och
parkområdet utgått från dessa punkter.

Tillgängliggör naturen

Gynna den biologiska mångfalden.

Målet uppfylls genom att stigar och utvalda platser utformas
med tillgängliga material som stenmjöl eller trä som gör parken
lättframkomlig för rörelsehindrade.

Målet uppfylls genom att utpekad värdefull natur i
naturvärdesinventeringen bevarats i detalljplanen och förslaget.

Målet uppfylls genom att entréplatser till naturen liksom stigar och
målpunkter anläggs med en tillgänglighetsanpassad lutning.
Målet uppfylls genom att förslaget innehåller en variation av
aktiviteter som kan locka olika målgrupper ut i naturen. Exempelvis
lekplats, vistelseytor och träningsstationer som även inkluderar
träning för rörelsehindrade.
Målet uppfylls genom att bänkar placeras ut med ett avstånd på max
250 m. Bänkarna erbjuder vila och återhämtning för den som behöver.

Värna om gröna samband

Målet uppfylls genom att alla ytor som i detaljplanen markerats som
natur- och parkmark skyddas vid exploatering av kvartersmark.
Värdefull vegetation som påverkas av exploateringen omhändertas
under byggtiden och planteras sedan i och i anslutning till de nya
dammarna och dikena.
Målet uppfylls genom att minst en sida av respektive damm och dike
görs otillgänglig för människor till förmån för djur och växter.
Målet uppfylls genom att området förses med täta buskage,
faunadepåer, död ved, stenrösen och andra bostadsmiljöer för djur.

Närnaturen görs tillgänglig för alla genom att tillgängliga gångstråk, bryggor och träbroar
anläggs i parken.

Målet uppfylls genom att särskilda skyddsåtgärder för att bevara och
gynna groddjur i området tas, se sidan 20.

Informera om naturens värden
Målet uppfylls genom att de viktigaste gröna och blå sambanden
bevaras som natur- och parkmark i detaljplanen.
Målet uppfylls genom att de gröna och blå ytorna binds ihop till
ett sammanhängande stråk genom området och förstärks genom
etablering av ny vegetation.

Målet uppfylls genom att skyltar sätts upp vid naturparkens
entréplatser som informerar om parken och dess naturvärden.
Entréskyltarna kompletteras med pedagogiska informationsskyltar
på strategiska platser vid bryggorna och i anslutning till hällmarkerna.

Skapa blåa värden
Närnaturen görs rikare genom att låta sammanhängande gröna och blå stråk finnas kvar i
området. Delar av dammarna görs otillgängliga för människor till förmån för djur och natur.

Målet uppfylls genom att nya dammar och diken anläggs i området.*

* Anläggande av alla dammar och diken behöver tillstånd från Länsstyrelsen.
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SKYDDSÅTGÄRDER FÖR GRODDJUR
De groddjur som lever i området idag är särskilt känsliga för den
exploatering som detaljplanen medför. Därför är det av stor vikt
att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att upprätthålla en god
bevarandestatus för djuren även efter genomförandet.

Utformning av dammarna
Dammarna utformas så att rening och biologisk mångfald kan samsas.
Dammarna ska ha grunda kanter med svagt sluttande grundområden på
ett par decimeters djup. Längs kanterna behövs en översvämningszon
som ska vara flera meter bred. Dammarna anläggs i nivåer eller
olika zoner. De ska ha en oregelbunden form med långa strandlinjer
och vattenståndet får gärna variera. I nästa skede ska den exakta
utformningen göras tillsammans med en ekolog.
Ett bra grodvatten ligger vindskyddat och har en hög solinstrålning.
Dammarna ska därför ligga öppet och solbelyst med en busk- och
trädridå mot norr som kan skydda mot kalla nordvindar. Den norra
stranden lämnas ostädad på löv, ris och död ved.

Dammutformning med stensamlingar är särskilt viktigt för att bevara groddjuren i området
men gynnar även andra djur. Miljön kring dammen ska varierande och till stora delar öppen
med låg vegetation i strandkanten.

Anläggningstid

Bevara sumpskog

Den viktigaste åtgärden är att sprida ut exploateringstiden av området
över flera år. Om exploateringen sker successivt i olika etapper ökar
chanserna för att groddjuren hinner anpassa sig till de förändringar i
landskapet som byggnationerna medför.

I den mån det är möjlig ska befintlig alsumpskog både vid dammarna
och dikena bevaras då den innehåller befintliga sommarhabitat och
övervintringsmöjligheter för groddjuren.

Spridningsvägar
Det är mycket viktigt att det finns goda spridningsmöjligheter mellan
djurens lekvatten och övervintringsplatser. Vägtrummor får inte utgöra
vandringshinder och passager ska därför i första hand utgöras av broar
och i andra hand av en halvtrumma. Trummans bottnen ska då ligga så
djupt att den kan fyllas med samma bottenmaterial som vattendragets
botten utan att dess nya bottenyta hamnar över omgivande bottenyta.
Det gör att trummans botten ska ligga >30 cm under omgivande
bottenyta.

Anlägg övervintringshabitat
För att kompensera för förlust av befintliga övervintringshabitat
bör nya övervintringsmöjligheter skapas i närheten av dammarna.
Övervintrinsmiljöer kan bestå av stenrösen som är delvis övertäckta med
jord.
I omgivningarna runt dammar och diken ska det finnas tillgång
till stenrösen, stenmurar, rishögar, murken ved, gamla stockar,
slänter med gamla löv och gärna våtmarker. Det ger inte bara
övervintringsmöjligheter till groddjuren utan gynnar många olika djurarter.

I de delar av planområdet där stora vägar utgör barriärer i landskapet
bör groddjurstunnlar anläggas för att minskar riskerna för att djuren
förorsakas i trafiken.

Passager under vägarna i området ska helst utgöras av broar, men kan även bestå av
halvtrummor vars bottennivå ligger i nivå med omgivande botten. Detta gör att groddjuren
enkelt kan ta sig mellan dammar, diken och övervintringsplatser. Bild hämtad från
Inventering och artskyddsutredning för vanlig groda i Nyborg, Vallentuna (Calluna AB 2019).
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Exempel på anlgad övervintringsmiljö för groddjur som kan kompensera för förlust av
habitat vid exploateringen. Bild hämtad från Inventering och artskyddsutredning för vanlig
groda i Nyborg, Vallentuna (Calluna AB 2019).
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BIOLOGISK MÅNGFALD
För att gynna biologisk mångfald i närområdet runt dammarna behövs
en variation i landskapet. Exempelvis variation i öppenhet och slutenhet,
växt- och trädarter samt trädålder. Andra faktorer som stärker den
biologiska mångfalden är:
•
•
•
•

tillgång till död ved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner
faunadepåer
stenrösen
skrymslen bland stenar och berg

Insekter
Död ved kan bevaras vid exploateringen men kan även tillföras genom
att skapa nya högstubbar och trädfällen. För att främja förekomsten
av dagfjärilar, humlor, bin och trollsländor behövs solbelysta och
vindskyddade områden både på land och vatten.
Insekterna gynnas även av tillgång till många olika individer och arter av
blommande växter och träd som exempelvis sälg och andra videarter.
Andelen blommande växter i områden kan öka genom att utföra slåtter
på noggrannt utvalda platser i parken. Viktigt är att slåttern utförs vid
rätt tidpunkt efter att växterna hunnit fröa av sig.

Fladdermus

Växtförteckning

Dammarna utgör lämpliga jaktmarker för fladdermöss som livnär sig på
insekter. Andra faktorer som främjar fladdermöss är tillgång på grova
lövträd, lövträdsrika bryn, hålträd, häckar, trädridåer, gles lövskog, gläntor
och hällmarkstallskog.

Acer platanoides
Alnus glutinosa
Betula sp.
Corylus avellana
Crataegus sp.
Daphne mezereum
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Prunus avium
Prunus spinosa
Rosa dumalis
Rhamnus cathartica
Salix caprea
Salix sp.
Sorbus intermedia
Sorbus aucuparia

Den livsviktiga sälgen
För många tidigt flygande insekter som fjärilar, humlor och bin är
videarter och då särskilt sälg mycket viktiga. Den pollen och nektar som
framförallt sälgen ger tidigt på året är livsviktig för vårhungriga insekter
innan markens växter gått i blom. Detta ger i sin tur även föda för svultna
vårfåglar när de anländer. Utan sälg och andra viden skulle djuren få
det svårt att överleva de första vårveckorna varvid sälg bör gynnas och
etableras i hela planområdet.

Träd och buskar
Här listas arter av träd och buskar som kan etableras och gynnas i hela
området då de generellt främjar biologisk mångfald och särskilt insekter.
På utvalda platser i gränsen mellan skog och öppnare marker kan bryn
skapas. Trädens beskuggning minskar algtillväxten och gynnar djurlivet i
dammarna. Brynens buskar fungerar även som skydd för fåglar.

Gråvide

Knäckepil
Död ved kan skapas genom trädfällen och är viktigt för den biologiska mångfalden. I
området bör det finnas död ved i olika nedbrytningsstadier och storlekar.

skogslönn
klibbal
arter av björk
hassel
arter av hagtorn
tibast
benved
brakved
fågelbär
slån
nyponros
getapel
sälg
arter av vide
oxel
rönn

Jolster

Sälg

Hassel

Glasbjörk

Alla videarter i allmänhet och sälg i synnerhet är livsviktiga för insekter och fåglar som letar
Svärdslilja
Sälg
efter
mat tidigt på våren.
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Nyponros

Fågelbär

Många andra inhemska träd- och buskarter är också de gynnsamma för den biologiska
mångfalden.
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Humlor och bin

Fjärilar

Humlor och bin gynnas av öppna ängs- och hagmarker med inslag av
sandblottor. Förutom olika ängs- och gräsväxter trivs insekterna bland
nedan listade växter.

Fjärilar är beroende av vedartad vegetation som nämns under rubriken
Träd och buskar i kombination med örtartade växter och olika arter av
gräs som listas nedan.

Anchusa officinalis
Anthyllis vulneraria
Calluna vulgaris
Centaurea scabiosa
Cirsium arvense
Echium vulgare
Knautia arvensis
Lamium album
Leonurus cardiaca
Lotus corniculatus
Melampyrum pratense
Origanum vulgare
Pulmonaria obscura
Solidago virgaurea
Succisa pratensis
Symphytum officinale
Trifolium pratense
Trifolium repens
Veronica spicata
Vicia sepium

Örtartade växter

oxtunga
getväppling
ljung
väddklint
åkertistel
blåeld
åkervädd
vitplister
hjärtstilla
kärringtand
ängskovall
kungsmynta
lungört
gullris
ängsvädd
äkta vallört
rödklöver
vitklöver
axveronika
häckvicker

Blåeld

Ängsvädd

löktrav
kvanne
blåklocka
arter av kardborre
blåklint
rödklint
arter av tistlar
gulmåra
flockfibbla
kärleksört
prästkrage
gökblomster
humlelusern
nattljus
ormrot
gullviva
bergsyra
arter av fetknopp

Gökblomster

Åkertistel

Milium effusum
Nardus stricta
Poa annua
Poa pratensis

Kungsmynta
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hässlebrodd
stagg
vitgröe
ängsgröe

Trollsländor
Trollsländor kan gynnas genom etablering av vattenväxter och flytblad
som är listade nedan.
Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna sp.
Nymphaeaceae sp.
Potamogetonaceae sp.
Persicaria amphibia

Vitgröe

Vit näckros

Blåklocka

Axveronika

renfana
arter av klöver
arter av nässlor
blåbär
lingon
vänderot
luktviol
tjärblomster

Gräs

Alliaria petiolata
Angelica archangelica
Campanula rotundifolia
Carduinae sp.
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Cirsium sp.
Galium verum
Hieracium umbellatum
Hylotelephium telephium
Leucanthemum vulgare
Lychnis flos-cuculi
Medicago lupulina
Oenothera biennis
Polygonum viviparum
Primula veris
Rumex acetosella
Sedum sp.

Vägtistel

Tanacetum vulgare
Trifolium sp.
Urtica sp.
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana officinalis
Viola odorata
Viscaria vulgaris

Hässlebrodd

vattenaloe
dyblad
arter av andmat
arter av näckros
arter av nateväxter
vattenpilört

Vattenpilört
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BIOLOGISK RENING
Här nämns olika strategier som är viktiga för att uppnå en biologisk
rening av dammarna samt förslag på växter som är lämpliga för
vattenrening.

Utformning av dammar

Utformning av diken

För att rena dammarna biologiskt ska de anläggas med flera grunda
zoner med djupare delar emellan. Stränderna behöver vara långa,
sluttande och varierade. Tillflöden till dammarna kan ske genom en tät
skärm av olika växtarter, främst gräs och halvgräs, som tar hand om
partiklar och renar vattnet från näringsämnen. En matta av starr längs
stränderna fungerar som ett filter.

Bäckfåran ska ges möjlighet till meandring och luftning över stenar/block
för syresättning och omhändertagande av näringsämnen. Åtgärden ger
även rekreativa mervärden i form av rörelse och porlande vattenljud. I
det fall naturlig botten inte används bör bottenstrukturen variera men till
övervägande del bestå av grus och sten.

Växter etableras även för att bromsa vattenflödet genom dammen och
för ytterligare rening. Växtzonerna varierar i djup mellan ca 0–1 meter.
För att utnyttja växternas goda förmåga att rena vatten utformas
dammarna med grundare zoner där växterna kan etablera sig och skapa
ett filter för vattenflödet, se typsektion nedan. Val av arter anpassas till
de olika vattendjupen.

Förslag på växter

Öar kan anläggas i en eller flera dammar för att sprida vattnet, ge ett
mer varierat flöde och få vattnet att cirkulera i dammen och därmed
förhindra döda och stillastående zoner.

Exempel på lämpliga växter för vattenrening är:
Agrostis sp.
Alisma plantago-aquatica
Carex sp.
Ceratophyllum sp.
Haloragaceae sp.
Iris pseudacorus
Juncaceae sp.
Lemna sp
Mentha citrata.
Myosotis scorpioides
Schoenoplectus lacustris

arter av ven
svalting
arter av starr
arter av särvar
arter av slingeväxter
svärdslilja
arter av tåg
arter av andmat
vattenmynta
äkta förgätmigej
säv

Den ö som föreslås anläggas i damm B kommer att tvinga vattnet att ta en längre väg, ge
ett varierat flöde samt ökad cirkulation vilket ger en bättre rening av vattnet.

Luftning av vattnet över stenar och block ökar syresättningen och omhändertar
näringsämnen.

Typsektion som visar hur grundare zoner med växter kan skapa ett filter för vattenflödet.

Hornsärv
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ETABLERING AV VEGETATION I DAMMARNA
Ofta invandrar vegetation spontant från den fröbank som finns i marken
eller från intilliggande våtmarker. Frön sprids exempelvis effektivt av
änder och vadarfåglar. För snabbare återväxt kan jord från strandlinjen
i intilliggande sjöar eller våtmarker samlas in och läggas ut på den
nya platsen. Då erhålls en stor fröbank som snabbt etablerar sig. Aktiv
återplantering är sällan nödvändig men kan tillgripas om man vill införa
speciellt estetiska växter eller om man snabbt vill ha in viktiga arter som
ger frö till nytta för småfåglar som exempelvis starr och säv.
I detta avsnitt nämns arter som är lämpliga att etablera i dammarna
och deras närområde. Plantering av vass och kaveldun ska undvikas
då dessa arter riskerar att ta över området och skapa skötselproblem.
Närområdet kring dammarna ska till största del hållas öppet med
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lågvuxen vegetation i söder. Det är viktigt att dammarna är solbelysta
för att främja bevaradet av områdets groddjur. På utvalda platser och
längs den norra stranden kan buskar och träd bevaras och planteras för
att skapa en variation i området. Som nämnts i tidigare avsnitt gynnar
förekomsten av blommande träd och buskar djur och insekter.
Viktigt att tänka på vid etablering av växter i och kring dammarna
är att välja rätt art för rätt växtzon. Bilden nedan visar en illustrativ
principsektion över en damm med fem huvudsakliga zoner: släntzon,
fuktzon, sumpzon, grundzon och djupzon. En närmare beskrivning av
zonerna och lämpliga arter att plantera i dem finns på sidan 25.
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Illustrativ typsektion över de olika växtzonerna.
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Planteringszoner och växtförteckning
Djupzon (40-100 cm)

Sumpzon (0-20 cm)

Släntzon

Djupzonen är den djupast planterade växtzonen. Här sker större delen av
sedimenteringen. Som en följd av en djupare schaktning har djupzonerna
brantare slänter än ovanför vattenlinjen, se typsektion s. 24. Växtligheten
här utgörs av både ﬂytväxter och växter som har sin huvudsakliga
växtmassa under vattenytan.

Sumpzonen torkar aldrig ut och är därmed den högsta vegeterade
vattenzonen och är samtidigt väldigt grund. Denna zon är viktig
för amfibier som vill ta sig upp ur vattnet i en något grundare miljö.
Sumpzonen fungerar även som väv mellan fukt- och grundzon och tillåter
växter att sprida sig från de båda zonerna och in i sumpzonen.

Släntzonen etableras med tät vegetation som stabiliserar strandzonen. I
släntzonen finns växtlighet som klarar av att stå fuktigt och även blött.
De kan därmed sprida sig till andra zoner utan problem och väva ihop
planteringsytorna. Våtmarksväxterna binder därmed ihop och stabiliserar
stranden i vattenbrynet och bildar en barriär av växter mot vattnet

Calla palustris
Caltha palustris
Carex sp.
Eleocharis acicularis
Lycopus europaeus
Lysimachia thyrsiflora
Mentha quatica
Ranunculus aquatilis
Sparganium erectum
Utricularia sp.
Veronica beccabunga

Caltha palustris
Carex panicea
Carex vesicaria
Cirsium helenioides
Gerum rivale
Juncus conglomeratus
Lychnis flos-cuculi
Lythrum Salicaria
Scirpus sylvaticus

Ceratophyllum demersum
Isoëtes sp.
Lobelia dortmanna
Myriophyllum sp.
Nymphae alba
Persicaria amphibia
Schoenoplectus lacustris
Subularia aquatica
Plantago uniflora

hornsärv
braxengräs
notblomster
arter av slingeväxter
vit näckros
vattenpilört
sjösäv
sylört
strandpryl

Grundzon (20-40 cm)
Grundzonen är zonen mellan djup- och sumpzon. Den ligger alltid under
vatten och här finns både lägre liksom högre vegetation och flytväxter.
Acorus calamus
Alisma plantago-aquatica
Callitriche sp.
Eleocharis palustris
Hottonia palustris
Iris pseudacorus
Menyanthes trifoliata
Persicaria amphibia
Sagittaria sagittifolia
Sium latifolium

kalmus
svalting
knappsäv
lånkearter
vattenblink
gul svärdslilja
vattenklöver
vattenpilört
pilblad
vattenmärke

missne
kabbleka
arter av starr
nålsäv
strandklo
topplösa
vattenmynta
vattenmöja
stor igelknopp
arter av bläddror
bäckveronika

kabbleka
hirsstarr
blåsstarr
borsttistel
humleblomster
knapptåg
fackelblomster
ängsvädd
skogssäv

Fuktzon
Fuktzonen ligger över högsta vattennivån och är därför aldrig
vattenmättad. Däremot är den oftast fuktig på grund av närheten till
sumpzonen. Vegetationen i denna zon är typisk för vanliga fuktängar.
Carex panicea
Carex vesicaria
Geum rivale
Lychnis ﬂos-cuculi
Lythrum Salicaria
Succisa pratensis

hirsstarr
blåsstarr
humleblomster
gökblomster
fackelblomster
ängsvädd

Vattenmynta

Pilblad

Svärdslilja

Sjösäv

Vattenklöver

Fackelblomster
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Topplösa

Knapptåg

Blåsstarr

Kabbleka

Humleblomster

Hirsstarr
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DAMM A

DIKE 1

Växtlista damm A och dike 1

Runt damm A planteras olika videarter med inslag av rönn. Al behålls i
fuktiga partier och intill vattnet. Ädellövträd som lönn kan med fördel
bevaras och planteras men bör stå en bit ifrån dammarna så att de inte
skuggar vattnet. I de norra delarna kan lövträd bitvis stå intill vattnet.

Området runt diket mellan damm A och B ska till stora delar se ut som
idag med medelhög till låg vegetation. Befintliga ekar och alar ska
bevaras i den utsträckning det går. På sidorna av diket kan de träd och
växter som idag finns på tomterna på norra sidan ges möjlighet att
sprida sig i grönområdet. Exempelvis fingerörter, fibblor, klöver och gräs.

Träd och buskar

Längs den nordöstra sidan av dammen etableras täta buskage av
hagtorn och nypon med inslag av träd för att förhindra framkomligheten.
Närmare vattnet hålls vegetationen lågvuxen, särskilt i söder där
solinstrålning behövs för tidig uppvärmning av vattnet och för att gynna
värdefulla organismgrupper. Beskuggning från träd motverkar dock
algtillväxt och gynnar djurlivet varvid en variation av öppet och slutet
föreslås. I övergången mellan skog och öppen mark kan de blåsippor som
tagits tillvara från andra områden planteras ut.
I vatten och längs strandlinjen planteras växter enligt de principer som
anges på s. 23-24. Nära vattnet föreslås även fuktighetskrävande
ormbunkar, strutbräken och älggräs. Delar av omgivningen görs
vattensjuk och andra delar ges fastare mark fram till vattnet. Vid
utloppet prioriteras växter som bidrar till reningen av vattnet, se s. 25.

I området finns grod- och kräldjur som gynnas genom att undvika
gräsklippning och istället låta gräset växa sig högre. Områdena nära
stigarna kan slås för att skapa ett prydligare intryck. Gräset slås då vid
en tidpunkt som passar groddjuren.
Skrymslen, ved och stenar bevaras och läggs ut för att gynna groddjuren.
Nuvarande förvaltare av den ena fastigheten har kunskap om var dessa
djur uppehåller sig och bör kontaktas innan åtgärder utförs (se rapporten
Naturvärdesinventering Nyborg från 2016). I övrigt se beskrivning av
växter som angivits för damm A.

skogslönn
klibbal
hagtorn i sorter
nyponros
Salix i sorter
rönn
skogsek

Acer platanoides
Alnus glutinosa
Crataegus sp.
Rosa dumalis
Salix sp.
Sorbus aucuparia
Quercus robur
Örtartade växter
Carex sp.
Filipendula ulmaria
Hepatica nobilis
Juncus sp.
Matteuccia struthiopteris
Potentilla sp.
Pteris sp.

starr i sorter
älggräs
blåsippa
tåg i sorter
strutbräken
fingerörter i sorter
bräken i sorter

Död ved och
stenar läggs ut
Befintliga
alar och ekar
bevaras

Täta buskage med ex.
hagtorn och nypon

Vid dammen och diket kan vattentåliga träd som al sparas och planteras i och nära vattnet

Lövträd,
ex. lönn

Älggräs

Träd som Salixarter, rönn och al

Låg växtlighet av ex.
strutbräken, älggräs, starr
och fingerörter

Blåsippa

Vid diket bör skrymslen, ved och stenar läggas ut för att gynna groddjuren.
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Knapptåg

Blåsstarr
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DAMM B

Växtlista damm B och dike 2

Vegetationen kring damm B förstärks genom att blommande och
bärande kärlväxter, buskar och träd gynnas. Exempelvis rönn, enbuskar,
hagtorn, nypon och olika ängsväxter. Här kan man även bygga vidare
på olika arter av Salix. Vid damm B är den norra sidan så smal att ingen
större växtlighet kan etaberas. En del träd och buskage föreslås därför
planteras på dammens södra sidan med en variation av öppna delar som
säkerställer solinstrålning till dammen. I vattnet och vattenbrynet kan
samma växter planteras/gynnas som vid damm A och enligt de principer
som anges på s. 23-24.

Träd och buskar

DIKE 2

Acer platanoides
Alnus glutinosa
Crataegus sp.
Rosa dumalis
Salix sp.
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus
Quercus robur

Skogslönn
klibbal
hagtorn i sorter
nyponros
Salix i sorter
rönn
skogsolvon
skogsek

Örtartade växter

Runt diket mellan damm B och C gynnas bland annat växten olvon vilken
även kan förstärkas genom plantering. I närområdet finns flera växter
som fingerörter och fibblor som bör bevaras och gynnas. Även al och lönn
bevaras och gynnas. Längs diket är det viktigt att död ved bevaras eller
läggs ut för att stärka den biologiska mångfalden. Befintlig trumma får
inte utgöra ett hinder för vattenlevande organismer. I övrigt gäller samma
strategi för plantering som angivits för damm A och enligt principer
angivna på s. 23-24.

Carex sp.
Filipendula ulmaria
Juncus sp.
Matteuccia struthiopteris
Potentilla sp.
Pteris sp.

starr i sorter
älggräs
tåg i sorter
strutbräken
fingerörter i sorter
bräken i sorter

Blommande och bärande buskar som nypon och skogsolvon gynnas och planteras längs
damm B och dike 2.

Vallar som saktar ned
flödet i diket och minskar
risken för erosion
Al och lönn bevaras och
gynnas längs diket
Träd som olika Salixarter planteras och
gynnas

Klibbal och arter av Salix som knäckepil bevaras, gynnas och planteras.

I buskagen ska
olvon gynnas och
planteras
Död ved bevaras
och läggs ut längs
diket
Täta buskage
med ex. hagtorn
och nypon
Död ved bevaras och tillförs runt dike 2.
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DAMM C
Vid damm C begränsas framkomligheten för människor och naturen tar
vid. Här förstärks de värden som är knutna till det befintliga diket och
alkärret. Särskilt viktigt är att bevara fuktiga skogar med dess träd och
fältskikt. Viktigt är också att lämna och förstärka värden som berör äldre
eller grova lövträd, sten- och blocksamlingar samt död ved för att främja
framförallt groddjur. Även befintliga buskar behålls som skydd för fåglar.
I denna miljö behöver inte planteringar ske i någon större omfattning.
Istället prioriteras åtgärder som anläggande av veddepåer/faunadepåer
samt sten- och blockansamlingar på ställen som främst passar
groddjuren. Då området otillgängliggjorts för människor är det även
lämpligt för åtgärder som hjälper den skyddade arten huggorm. Djuren
gynnas framförallt genom att stensamlingar läggs ut i soliga lägen.

Befintlig vegtation
bevaras, särskilt viktiga
är alkärrsvegetation och
äldre, grova träd

Buskar ger
skydd åt fåglar

Området är även lämpligt för åtgärder som främjar fladdermöss. Dessa
åtgärder kan bestå av att bevara och skapa halvöppna, löv- och brynrika
miljöer med hålträd.

Översvämningsytor
Dammen skulle även kunna utformas så att markerna på dess sydöstra
sida kan översvämmas under vår och höst för att därmed gynna
fåglar, insekter och groddjur. I detta tidvis översvämmade område kan
småvatten grävas ut i ett pärlband mot sydost (utanför planområdet)
för att ytterligare gynna groddjur, insekter, varierad flora och en vacker
landskapsbild.

Sten och blocksamlingar
läggs ut längs den
solbelysta norra straden

Området runt damm C är lämpligt för åtgärder som gynnar fladdermöss

Området runt damm C är lämpligt för åtgärder som gynnar huggormen då det
otillgängliggjorts för människor.

Vid damm C finns ett befintligt alkärr och dessa bör bevaras i största möjliga mån vid
anläggandet av de nya dammarna.

Faunadepåer och död ved läggs ut i och runt båda dammarna för att gynna och stärka den
biologiska mångfalden.

Död ved och
faunadepåer
läggs ut
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DAMM D

Växtlista damm D

Vid damm D bevaras stora delar av det befintliga alkärret och dess
typiska vegetation. Befintliga tallar behålls och även Salix-arter bör
bevaras och förstärkas genom nyplantering. Södra delen av dammen
lämnas helt öppen utan träd eller buskage medan den norra delen görs
tätare och mer högvuxen.

Salix sp.

Död ved bevaras och läggs ut runt hela dammen för att gynna den
biologiska mångfalden. Lokalen kan komma att användas av groddjur.
Åtgärder för att gynna dem är att lämna dammen orörd av människan
samt att anlägga och bevara sten och blocksamlingar samt högar av
död ved. Även i detta område är fladdermöss lämpliga att gynna.

Befintlig vegetation bevaras
och förstärks med plantering
av ex. Salix-arter.

Salix i sorter

Örtartade växter
Carex sp.
Filipendula ulmaria
Juncus sp.
Matteuccia struthiopteris
Potentilla sp.
Phragmites australis
Pteris sp.

starr i sorter
älggräs
tåg i sorter
strutbräken
fingerörter i sorter
vass
bräken i sorter

Sten och blocksamlingar
samt död ved bevaras och
läggs ut längs stranden

Befintliga tallar och kärrmiljö ska värnas vid anläggandet av dammen.

Sten- och blocksamlingar är viktiga att lägga ut längs stränderna för att gynna groddjur.

Områdets växtlighet kompletteras med Salix-arter som sälg vars tidiga blomning ger mat
åt många insekter på våren.

Genom åtgärder som gynnar groddjur kan dessa komma att använda den nyanlagda
dammen.

Södra sidan
lämnas öppen
med låg busk- och
gräsvegetation
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SKÖTSELPLAN
Avvattningsanläggningens funktion och biologiska mångfald ska
bevaras och förstärkas genom driftsrutiner och skötselinsatser.
Skötselplanen ska främja vegetationen i och runt dammarna och dikena
samt de i området funna skyddade arterna blåsippa, huggorm och vanlig
groda. Även arbete för att på lång sikt gynna fladdermöss initieras
i planen. Skötselprogram, inspektionsprotokoll och driftsrutiner bör
uppdateras 1 gång per år eller minst vart 5:e år.

Inspektion

Vegetation

Groddjur

Dammarna ska inspekteras regelbundet med avseende på växtlighet
och åverkan. Visuell kontroll bestämmer behov av åtgärder som
exempelvis slåtter eller borttagande av växtlighet. Inspektion utföres 2
gånger per år, första gången på våren efter snösmältningen och en gång
på hösten. Viktiga inspektionspunkter för dammarna är in- och utlopp,
vattendjup, vegetation och tekniska installationer.

I strandzonens flora eftersträvas en god artvariation där ingen enstaka
växt tillåts dominera. Vattnets framkomlighet ska säkras i enlighet med
projekteringen vilket innebär att dammarna ej får bli igenvuxna samt att
in- och utlopp mellan damm D och dike 1 ska vara fria.

Groddjur bör gynnas av anläggningen av dammar i området. Åtgärder
bör vidtas runt damm A, C och D för att främja förekomst av djuren.
Slänterna måste utformas så att djuren kan ta sig till och från vattnet.
Särskilt värdefullt vatten för grodor är damm C, vilket också är det
område som bäst lämpar sig för anläggning av övervintringsmiljöer och
där framkomlighet för människor lättast kan begränsas.

Den som utför inspektionen ska ha tillgång till driftsrutiner samt bifogat
inspektions- och åtgärdsprotokoll. Inspektions- och åtgärdsprotokollet
ska fyllas i vid varje inspektionstillfälle. Inspektören ska även bedöma
om driftsrutiner och checklistor är i behov av att revideras samt se till
att telefonnummer till ansvariga är uppdaterade. Om ingen revidering av
skötselprogrammet skett efter 5 år från vattenområdets idrifttagande
bör en genomgång ändå göras.

Underhåll
Underhåll av avvattningsanläggningen ska utföras med så lätt
utrustning som möjligt eftersom tunga maskiner och fordon kan packa
markytan och försämra dess funktion. Rensning av in- och utlopp för
damm D sker 1 gång i månaden genom avlägsna sand, skräp, grenar, löv,
erosioner, utfällning m.m. som kan hindra vattenflödet.
Undersökningar för att bedöma om erosionsskador ska ske 2 gånger per
år i samband med den övergripande visuella inspektionen. Dikesrensning
bör utföras så sällan som möjligt och ska vid behov ske försiktigt på
hösten.
Eventuell sedimentborttagning utföres vid behov när vattendjupet
minskat med cirka 25 procent och ska ske på hösten eller vintern.
Sedimentborttagningen måste göras med omsorg så att delar av botten
inte försvinner eller gröps ur.

Slåtter av högproduktiv vegetation som vass, säv och kaveldun görs på
sensommar eller höst. Även röjning av sly på de slänter som ska vara
öppna utföres vid denna tidpunkt.
Algrensning görs under sommaren vid näringsöverskott.

Landmiljön ska innehålla håligheter under stockar, stenar, stenhögar och
trädrötter för att möjliggöra övervintring. Ris och vedhögar ska lämnas i
området och faunadepåer i form av grävda hål i kombination med sten
och död vis kan med fördel anläggas.

Skyddade arter

Fladdermus

Djur får inte planteras in i dammsystemet och då särskilt inte kräftor
eller fisk som kan påverka livet i vattnet negativt. Det djurliv som
behövs i anläggningen kommer dit på naturlig väg. Efter tillstånd från
länsstyrelsen kan groddjur planteras in vilket är en god naturvårdsinsats.
Nedan listas åtgärder som kan främja skyddade arter som blåsippa,
huggorm, groddjud och fladdermöss.

Blåsippa
Blåsippan i området kan gynnas genom att bevara naturvärdesobjekt
(NVO) 12 som i naturvärdesinventeringen är utpekat som lövsumpskog.
Området ska skötas så att det hålls halvöppet med främst lövträd.
Genom dessa åtgärder skulle förlust av habitat NVO 19 och 21
kompenseras. Blåsippor kan även efter tillstånd från länsstyrelsen grävas
upp och flyttas till lämpliga habitat i kanten mellan öppen mark och skog
runt damm A.

Huggorm
Huggorm kan främjas genom att i soliga lägen lägga ut eller lämna
samlingar av stenar och block, detta görs lämpligen i närheten av damm
C.
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Fladdermöss gynnas generellt av halvöppna, lövrika och brynrika
miljöer med inslag av vatten som utgör lämpliga miljöer för insektsjakt.
Boplatser är ofta belägna i byggnader eller i ihåliga träd medan
övervintringen även kan ske i grottor och gruvor. Precis som för
groddjuren är det mest lämpligt att anlägga dessa miljöer där större
naturområden gränsar till området vid damm C och D. Även naturstråket
i söder som leder förbi damm A och upp mott damm B kan vara lämpligt
för åtgärder som gynnar fladdermöss.
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FORTSATT ARBETE
Här listas aspekter och åtgärder som är viktiga att undersöka och ta
hänsyn till i kommande skeden i projektet.

Vidare undersökningar
•

Utred möjlighet till att anlägga en ö i damm B.

•

Utred möjlighet att anlägga öppet dike mellan damm D och dike 1.

•

Utred väganslutning över dike 1 och se över om större avstånd kan
skapas mellan bussgatan och damm B.
Utred driftsvägar till pumpstation vid damm C och till damm D.
Utred placering av övergångsställen.

•
•

Viktiga aspekter
•

Träd som ska bevaras ska skyddas inom ett område lika stort som
rotzonen.*

•

Områden som inte exploateras ska hägnas in under byggtiden för att
förhindra att de används som körytor, för upplag eller på annat sätt
påverkas negativt av byggnationen.

•

Nyplanterad vegetation intill dammarna ska hägnas in tills den
etablerat sig och blivit tät och svårgenomtränglig.

•

Ovanstående inhägnad ska kompletteras med skyltar som informerar
allmänheten om varför inhägnad är nödvändig.

•

I byggskedet och under etablering av de nya dammarna och dikena
ska hänsyn tas till och metoder tillämpas som värnar de grod- och
kräldjur som finns i området. Målet ska vara att förändringarna ska
gynna djuren och ge minimal negativ påverkan.

•

En etapplan bör tas fram för att värna groddjurens överlevnad och
möjlighet till anpassning under tiden som området exploateras.

* Rotzonen = droppzonen +20%
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BILAGA 1
Skötselprotokoll
Skötsel
Vegetation

Dammar
och diken

Övrigt

Frekvens

Metod

Tidsperiod

Algrensning

Vid behov

Sommar

Bekämpning av invasiva
arter

Vid behov

Varierar beroende
på art

Ofta
högsommar

Bekämpning av arter som
breder ut sig på andra arters
bekostnad, kan vara t.ex.
vass och kaveldun, eller om
vattnen riskerar att växa
igen

Vid behov

Varierar beroende
på art

Ofta
högsommar

Röjning/klippning av
släntvegetation

Vid behov

Åkgräsklippare eller
slåtteraggregat

Slåtter juliaugusti,
klippning
så sent
som möjligt

Slyröjning

Vid behov

Röjsåg

Vintertid

Rensning av in- och utlopp

Vid behov

Året om

Rensning av trumma/rör
mellan damm D och dike 1

Kontroll
1/månad

Året om

Kontrollera om
skötselprogram,

1 ggr/år

driftsrutiner och liknande
behöver uppdateras
Revidering av
skötselprogram,

Vart 5:e år

driftsrutiner och liknande
Visuell kontroll

2 ggr/år

Vår och
höst

