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    Enligt sändlista 

 

 

 

 

 

Remiss 

Björkby-Kyrkvikens naturreservat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen i Vallentuna kommun beslutade 2015-09-21 § 143 att skicka 

förslaget till ombildning av naturreservatet på samråd.  

 

Handlingarna skickas med post till remissinstanserna och finns tillgängliga på 

www.vallentuna.se.  

 

Björkby-Kyrkvikens naturreservat är ett tätortsnära naturområde med biologiska och 

rekreativa värden. Områdets gamla kulturlandskap hyser höga natur- och kultur-

värden och utgörs av omväxlande åkermark, ängs- och betesmark, öppna vattenytor 

vid Kyrkviken med vassbälten samt några mindre skogsområden. 

 

Kommunen är idag förvaltare av reservatet vilket innebär att kommunen organiserar 

och bekostar skötseln. En ombildning av naturreservatet till ett kommunalt 

naturreservat innebär att nya föreskrifter antas av kommunen och att kommunen 

fortsättningsvis sköter tillsyn och dispensgivning. Reservatets gränser kommer att 

vara desamma som i dagsläget. 

 

http://www.vallentuna.se/
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Ni inbjuds nu att lämna synpunkter i ärendet. Eventuella synpunkter ska 

lämnas skriftligen och vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 18 

december 2015.  

 

 

Postadress: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Planeringsavdelningen 

186 86 Vallentuna 

 

E-postadress: sbf@vallentuna.se 

(Ange gärna ”Björkby-Kyrkviken” i ärenderaden) 

 

Skriftliga synpunkter inkomna till samhällsbyggnadsförvaltningen utgör allmän 

handling. Synpunkterna kommer att behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och 

adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen. 

 

Upplysningar lämnas av miljöplanerare Pernilla Morris tfn. 08-587 851 20.  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
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Sändlista 

 

Föreläggande om yttrande: 

 

Fastighetsägare och Arrendatorer 

Vallentuna kommun (Vallentuna prästgård 5:1 och 1:163, Vallentuna Väsby 1:1 och 

1:8)  

Stockholms stift, Egendomsförvaltningen, Box 2016, 103 11 Stockholm 

(Vallentuna prästgård 1:1) 

Vallentuna församling, Box 71, 186 21 Vallentuna (Vallentuna prästgård 6:2) 

Vallentuna Kyrkliga Samfällighet, Box 71, 186 21  Vallentuna (Vallentuna Prästgård 

1:172) 

Erika Nordell 

Ove Rick 

 

 

Inbjudan till samråd: 

 

Myndigheter, förbund och föreningar 

Länsstyrelsen, Enheten för naturvård, Box 22067, 104 22 Stockholm  

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 

Trafikverket, Region Stockholm, 171 90 Solna 

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 

Statens jordbruksverk, jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se 

Vallentuna Naturskyddsförening, Byleslingan 10, 186 52 Vallentuna 

Svenska Botaniska Föreningen, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala 

Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening, Att: Ordförande Bengt Eriksson, 

Såstavägen 10, 187 70 Täby 

Vallentuna Hembygdsförening, Att: Ordförande Sigurd Rahmqvist, Bällstavägen 59 C, 

186 50 Vallentuna 

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF), Box 1081, 101 39 Stockholm 

Entomologiska föreningen i Stockholm, Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för 

entomologi, Box 50007, 104 05 Stockholm 

 

 

Kommunala nämnder 

Barn- och ungdomsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Fritidsnämnden  

Kulturnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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Övriga berörda fastigheter i närheten 

Bällsta 2:30 

Vallentuna-Väsby 1:6 

Kragsta 2:8 

Björkby 1:2 
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VALLENTUNA KOMMUN 

Björkby-Kyrkvikens 
naturreservat



  

  

 

Översikt och läsanvisning 

– beslut om naturreservat 

Här nedan sammanfattas de viktigaste delarna i reservatsbeslutet och skötselplanen 

för att ge en överblick över materialet och underlätta läsningen. 

Reservatets syfte (beslutet, s. 2) 

Syftet sammanfattar de värden som avses skyddas i reservatet. Dessa motiverar vilka 

föreskrifter som införs, hur området ska skötas och prövning av ärenden. 

A. Föreskrifter om mark- och vattenanvändningen (beslutet, s. 2 och 3) 

Berör främst markägare, arrendatorer eller andra med särskilda rättigheter i området. 

Föreskrifterna är utformade för att nå syftet att bevara de värden som reservatet 

hyser. 

B. Föreskrifter om att tåla visst intrång (beslutet, s. 4)  

Berör också markägare, arrendatorer etc. Föreskrifterna tydliggör för markägare m.fl. 

vilka åtgärder som behöver utföras av reservatsförvaltaren för att nå syftet i 

reservatet. 

C. Ordningsföreskrifter (beslutet, s. 4 och 5)  

Riktar sig främst till allmänheten som besöker området. 

D. Undantag från föreskrifterna (beslutet, s. 5 och 6)  

Åtgärder och verksamheter som är undantagna från föreskrifterna under A och C. I och 

med dessa undantag får vissa åtgärder utföras trots att de är reglerade. 

Beslutskarta, bilaga 1  

Bilaga till beslutet och anger det område som omfattas av naturreservat.  

Skötselplan, bilaga 2  

I skötselplanen med kartbilagor anges den skötsel och de åtgärder som behöver 

utföras för att uppnå syftet med reservatet. 
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    Enligt sändlista 

FÖRSLAG TILL BESLUT    

Beslut om ombildande till kommunalt 
naturreservat, ändring av föreskrifter samt 
fastställelse av ny skötselplan, Björkby-
Kyrkvikens naturreservat, Vallentuna kommun  

Uppgifter om naturreservatet  

Namn   Björkby-Kyrkviken  
Naturvårdsregister-ID  2001395 
Tidigare beslutsdatum  1990-05-17 (bildande) samt 2008-11-18 (ändring)  
Avgränsning   Enligt Beslutskarta i bilaga 1 
Kommun   Vallentuna  
Socken   Vallentuna  
Läge  Ekonomiska kartan blad nr 118 05. 

Naturreservatet ligger ca 1 km väster om Vallentuna 
Centrum och ca 25 km norr om Stockholm.  

Naturgeografisk region  Region 24, Svealands sprickdalsterräng med 
lerslättsdalar och sjöbäcken. 

Kulturgeografisk region  Förhistorisk centralbygd med hög uppodlingsgrad i 
Svealands slättbygder  

Area   100 hektar varav 60 hektar land  
Fastigheter  Del av Vallentuna prästgård 1:1, 5:1, del av Björkby 1:1, 

del av Vallentuna-Väsby 1:1, 1:8   
Fastighetsägare  Vallentuna kommun och Stockholms stift 
Förvaltare  Vallentuna kommun 

Beslut  

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutar Vallentuna kommun att förklara Björkby-
Kyrkviken som kommunalt naturreservat enligt avgränsning på kartbilaga 1 (gränser 
och bestämmelser). Detta beslut gäller under förutsättning att Länsstyrelsen beslutar 
att upphäva sitt beslut om Björkby-Kyrkvikens naturreservat från den 17 maj 1990 
(dnr 11.126-1182-88) och att detta vinner laga kraft. Föreliggande beslut avses således 
helt ersätta föreskrifter, syfte m.m. i Länsstyrelsens beslut. 
 
Naturreservatets namn ska vara Björkby-Kyrkviken.  
 
Syftet med Björkby-Kyrkvikens naturreservat ska vara att bevara, utveckla och hålla 
tillgängligt ett välfrekventerat, centrumnära friluftsområde och attraktivt 
kulturlandskap med lång, kontinuerlig hävd. Reservatet ska säkerställa gynnsamma 
förhållanden för den flora och fauna som förekommer inom området och som är en 
stor tillgång ur en naturvårdssynpunkt. De höga ornitologiska värden som återfinns i 
Kyrkviken, speciellt den västra delen ska skyddas och vårdas.  
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Syftet ska uppnås genom att 
 

 ny exploatering, som t.ex. bebyggelse eller större anläggning på såväl mark 

som i vatten i huvudsak inte ska tillåtas. Bebyggelse och anläggningar kan få 

tillkomma i sammanhang med markområden söder om Kvarnbadet och 

tidigare Väsby kvarn och ska då vara anpassad till topografin och områdets 

naturliga karaktär samt ge minsta möjliga påverkan på natur och miljö. 

 

 kulturhistoriska betesmarker restaureras och hålls öppna genom bete eller 

slåtter. Restaureringen och skötseln av de artrikaste ängs- och betesmarkerna 

har högsta prioritet. 

 

 reservatet förvaltas så att det är attraktivt och lätt tillgängligt för besökare 

vilket innefattar säkerställande av att information om området och dess 

värden finns uppställt på lämpliga platser samt att anordningar för besökare 

så som stigar och rastplatser  ställs i ordning och hålls i gott skick.  

 

 balansera ett ökat nyttjande av området när de centrala delarna av Vallentuna 

växer mot de höga natur- och kulturvärden som finns i området, för minsta 

möjliga påverkan på miljön. 

Reservatsföreskrifter 

För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Vallentuna kommun med stöd av 7 
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla i 
reservatet. 

 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 

att använda mark- och vattenområden 

 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att  

1. uppföra byggnad eller anläggning på såväl mark som i vatten, t.ex. väg, golfbana, 

campingplats eller annan anläggning, med undantag för det som anges i punkt 

10-12. 

 

2. gödsla naturbetesmarkerna i område 1a, 2a, 2b, 2c, 4 (delen väster om område 

8), 6a, 6b och 6c (se bifogad skötselplan, bilaga 2). 

 

3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi eller 

ytförhållanden som att gräva, spränga, muddra, borra, schakta eller utfylla.  

 

4. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel, t.ex. 

snötippning.  

 

5. utföra till- eller ombyggnad eller väsentligt ändra byggnads användningssätt. 
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6. uppföra stängsel eller hägnader för andra ändamål än betesdjurshållning, skydd 

av odlad mark, avgränsning av båt-/kanotuthyrning samt skydd kring 

dagvattenanläggningar. De stängsel som uppförs ska anpassas till områdets 

karaktär.  

 

7. skogsplantera öppen mark. 

 

8. dra fram mark- eller luftledning.  

 

9. avverka eller utföra andra skogliga åtgärder.  

 

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att 

10. uppföra byggnad för husdjurshållning.  

 

11. uppföra byggnad som är nödvändig för driften av rekreationsändamål  

 

12. uppföra byggnad för café- eller restaurangverksamhet med möjlighet till 

konferensverksamhet i anslutning till markområden söder om Kvarnbadet och 

tidigare Väsby kvarn, (se Karta 4 i bifogad skötselplan, bilaga 2). Anläggning som 

möjliggör framkomlighet till sådan byggnad som mindre väg i anslutning till 

Kvarnbadets östra del alternativt vägförbättring och handikapplats får 

tillkomma. Nybyggnation och väganläggning ska vara anpassad till topografin 

och områdets naturliga karaktär samt ge minsta möjliga påverkan på natur och 

topografi. Intrånget ska kompenseras i skälig utsträckning. 

 

13. anlägga ledningar till anläggningar nämnda i föreskrift A10-12 liksom för 

bevattning till nuvarande kyrkogård. 

 

14. genomföra om- och tillbyggnad av byggnader som nämns i föreskrift A10-12. 

 

15. uppföra anläggning som brygga eller pir i östra delen av område 4 (se bifogad 

skötselplan, bilaga 2).   

 

16. anlägga en våtmarkspark som samlar upp och renar vattnet från Ormstaån i 

område 1a och 1b (se bifogad skötselplan, bilaga 2). 

 

17. anlägga dagvattenanläggningar som samlar upp och renar dagvatten från 

centrala Vallentuna i område 4 (direkt söder om kvarnbadet) och 7a (se bifogad 

skötselplan, bilaga 2). 

 

18. förstärka strandstråket för att passa cykeltrafik.  

 

19. gräva, spränga, borra, schakta eller utfylla i samband med aktiviteterna i 

föreskrift A10-12. 

 

Undantag från föreskrifterna återfinns under punkt D nedan. 
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst 

intrång 

Markägare, arrendatorer och annan innehavare av särskild rätt till mark skall tåla att 

följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas 

1.       utmärkning av reservatet.  

 

2. uppsättning av informationstavlor och markering av stigar. 

 

3. anläggande och underhåll av stigar och rastplatser enligt bifogad skötselplan 

 

4. anläggning och underhåll av dagvattenanläggning och våtmarkspark i form av 

grävarbete, uppläggning av massor, rensning av dammarna enligt bifogad 

skötselplan, område 4. 

 

5. röjning, gallring och avverkning samt slåtter enligt bifogad skötselplan. 

 

6. skötsel av betesmarker, innefattande betesdrift, röjning, uppsättning och 

underhåll av stängsel och bevattningsanordningar enligt bifogad skötselplan. 

 

7. vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska 

värdena.  

 

8. krav på drift enligt skötselplan. 

 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 

färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom 

reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att 

inom reservatet 

1. gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, mark, 

sten eller häll. 

 

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 

samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp eller plocka växter 

som ris, örter, gräs, blommor, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar. 

 

3. störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, 

kräl- eller groddjur. 

 

4. fånga och insamla ryggradslösa djur. 

 

5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. 

 

6. göra upp eld på annan än särskilt iordningställd plats. 
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7. framföra motordriven farkost i högre hastighet än 6 knop närmare stranden än 

100 meter.  

 

8. tippa trädgårdsavfall, skräp eller dylikt.  

 

9. framföra motordrivet fordon utöver det som anges enligt terrängkörningslagen 

(1975:1313), t.ex. lastbil, bil, motorcykel, moped och snöskoter. 

 

10. medföra något som helst naturmaterial ut ur naturreservatet så som t.ex. kvistar, 

kottar och blommor. 

 

11. gå i norra delen av område 6c (se bifogad skötselplan, bilaga 2) annat än på 

anlagda stigar under backsippans blomning (april-maj). 

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att  

12. utföra vetenskapliga undersökningar i syfte att öka kunskapen om biologiska 

funktioner och värden. 

Undantag från föreskrifterna återfinns under punkt D nedan. 

D. Undantag från föreskrifterna 

 

1. Föreskrift A3 gäller inte för nödvändiga arbeten inom jordbruket, för 

sjövärmeanläggning, vattenintag för kyrkogårdens bevattning, anläggningar 

enligt föreskrift A12, strandrestaurering eller arbeten i samband med anläggande 

och skötsel av våtmarkspark/dagvattenanläggning. 

 

Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder för att  

2. förvaltaren eller den förvaltaren utser utför åtgärder som behövs för reservatets 

skötsel och som anges i föreskrifterna B1-B6.  

 

3. utföra åtgärder som krävs för den normala skötseln av områdets byggnader, 

anläggningar och befintliga ledningar. 

 

4. framföra motordrivet fordon för nödvändig transport knutet till anläggningar 

enligt föreskrift A12 eller nödvändig för drift och skötsel av reservatet. 

 

5. anlägga anpassad belysning längs med strandpromenaden. 

 

6. Genomföra provtagning av vatten, sediment och biota med syfte att kontrollera 

den ekologiska och kemiska statusen i enlighet med Miljökvalitetsnormerna.  

 

7. Anlägga spänger eller utsiktsanläggning i västra delen av område 4 och 7b.  

 

8. Anlägga bänkar och sätt upp soptunnor i anslutning till promenad-/cykelstråk.  

 



  2015-10-14 

  DNR KS 2015.302 

6 

 

9. Förlänga och bredda promenad/cykelstråk längs Vallentunasjöns strand i 

sydväst i västra delen av område 4 och 7b 

 

Ovanstående undantag gäller reservatsföreskrifterna. Kommunen erinrar om att 

oavsett nämnda undantag kan prövning enligt annan lagstiftning eller andra 

bestämmelser i miljöbalken erfordras. 

Skötsel och förvaltning 

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer 

Kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 2). 

Med stöd av 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar 

Kommunfullmäktige att Kommunen ska vara förvaltare för naturreservatet. 

Upplysningar (urval) 

Det erinras om övriga bestämmelser till skydd för natur- och kulturmiljön av vilka 

kan nämnas följande: 

• Bestämmelserna i 2 kap. i Kulturmiljölagen (1988:950) om skydd av fasta 

fornlämningar. Bestämmelserna innebär bland annat att det är förbjudet att på något 

sätt förändra, ta bort, täcka över eller i övrigt skada en fornlämning. 

• Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar 

och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259), med undantag för sådan jakt som är 

tillåten enligt samma lag. Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 

miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

• Terrängkörningsförbudet i terrängkörningslagen (1975:1313). 

• Miljöbalkens 11 kap. om vattenverksamheter (förstärkning av strandkant, bryggor 

och pirar).  

Skäl till beslut 

Beskrivning av området 

Björkby-Kyrkvikens naturreservat är ett tätortsnära naturområde med biologiska och 

rekreativa värden. Området är i och med sitt tätortsnära och natursköna läge ett 

mycket populärt utflyktsmål och område för rekreation och friluftsliv året om. 

Naturreservatets tillgänglighet gör det också intressant som undervisningsområde. 

Områdets gamla kulturlandskap hyser höga natur- och kulturvärden och utgörs av 

omväxlande åkermark, ängs- och betesmark, öppna vattenytor vid Kyrkviken med 

vassbälten samt några mindre skogsområden. Ängs- och betesmarkerna är främst 

belägna på moränhöjderna som finns insprängda mellan åkermarkerna. I sydväst och 
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sydöst finns en långsmal strandäng intill Vallentunasjön som uppkom då sjön sänktes 

i slutet av 1800-talet. På moränhöjderna har bete bedrivits i flera århundraden och 

troligen ännu längre tillbaka.  

Vid moränhöjderna som hävdas eller tidigare har hävdats finns värdefulla torrbackar 

med delvis stor förekomst av backsippa. Torrbackarna utgör den artrikaste 

naturtypen i naturreservatet och här finns en artrik torrängsflora med arter som 

backtimjan, darrgräs, vårfingerört, brudbröd, backnejlika, småfingerört, backklöver 

och rödkämpar. Backsippans utbredning har under de senaste 25 åren minskat på 

grund av igenväxning av ängs- och betesmarker. 

Naturreservatet utgör en viktig fågellokal. I Kyrkviken rastar och häckar fågelarter 

som brun kärrhök, rosenfink, lärkfalk, rörhöna, skäggdopping, gråhäger, gräsand, 

sävsparv och rördrom. På strandängen häckar gulärla och tidigt på våren rastar vissa 

år tofsvipa och storspov. Under våren är området ett populärt rastområde för 

tättingar.  

Området kring Kyrkviken är även värdefullt för bland annat insektsfaunan. Totalt har 

fyra rödlistade insekter hittats i området. Ytterligare 11 arter som fanns med på 

rödlistan år 2015 har påträffats i naturreservatet. 

I naturreservatet finns ett antal fornlämningar i form av ett gravfält från järnåldern 

beläget vid Korsbacken, en stensträng, bebyggelselämningar samt stensättningar. 

En utförligare beskrivning av området och dess naturvärden, kulturvärden och 

friluftslivsvärden finns i skötselplanen, bilaga 2. 

Ärendets beredning 

Björkby-kyrkvikens naturreservat inrättades 1990 av Länsstyrelsen. Då fanns det inte 

juridisk möjlighet för kommuner att inrätta naturreservat vilket det finns idag, sedan 

Miljöbalken infördes 1998.  

Kommunen är idag förvaltare av reservatet vilket innebär att kommunen organiserar 

och bekostar skötseln. Vid speciella större skötselinsatser har även Länsstyrelsen gått 

in med ekonomiska medel. Tillsyn och dispensgivning sköts idag av Länsstyrelsen.  

Reservatet med dess inriktning mot "tätortsnära" rekreation och kultur är 

huvudsakligen en kommunal angelägenhet. Om ett bildande skulle skett nu är det 

troligt att det blivit kommunalt inrättat, då det inte fullt ut faller inom länsstyrelsens 

intressen för reservatsbildningar.  

Sedan en längre tid har kommunen arbetat med ett program för naturreservatet. 

Syftet är att utveckla naturreservatet med förbättrad skötsel, tillsyn och tillgänglighet 

för att öka kvaliteterna för närrekreation i området. En våtmarkspark planeras också 

för att rena centralortens dagvatten. 

Frågan om ombildande har nu väckts i dialog mellan länsstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden. Vallentuna kommun påbörjade arbetet med en 
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ombildning till kommunalt naturreservat under 2010. Samråd med boende i området 

har skett kontinuerligt under arbetes gång.  

En ombildning innebär att nya föreskrifter antas av kommunen som bland annat kan 

ta hänsyn till de åtgärder som planeras för i form av våtmarkspark och utveckling av 

området i övrigt i projektet utvecklingsprogram för Björkby-Kyrkviken. I nuläget 

behöver dispenser sökas hos länsstyrelsen.  

Ett förslag till ombildning av naturreservat har sänts på samråd… 

[kompletteras efter remiss]. 

Synpunkter på förslaget till naturreservat 

[Kompletteras efter remiss] 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

[Kompletteras efter remiss] 

Bilagor 

1. Beslutskarta 

2. Skötselplan 

Kungörelse 

Beslutet kungörs i ortstidningen Mitt i Vallentuna Steget samt på Vallentuna 

kommuns hemsida. 

Hur man överklagar  

Detta beslut får överklagas hos Länsstyrelsen enligt 19 kap. 1 § miljöbalken. 
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1.  BESKRIVNING AV NATURRESERVATET 

1.1 Syfte med naturreservatet 

Syftet med Björkby-Kyrkvikens naturreservat är att bevara och utveckla ett 

välfrekventerat friluftsområde och ett attraktivt kulturlandskap med lång, 

kontinuerlig hävd med en värdefull flora och fauna. 

1.2 Administrativa data 

Namn Björkby-Kyrkvikens naturreservat 

Län Stockholm 

Kommun Vallentuna 

Socken Vallentuna 

Areal Ca 100 ha, varav ca 36 ha vatten 

Fastigheter 
Del av Vallentuna Prästgård 1:1, 5,1, 6:2 
Del av Vallentuna-Väsby 1:1 
Vallentuna-Väsby 1:8 

Markägare 
Stockholms stift 
Vallentuna församling 
Vallentuna kommun 

Reservatsförvaltare Vallentuna kommun 

 
Markslag och naturtyper (ha) 
Skogsmark 

- Barrblandskog 
- Klibbalstrandskog 

Åkermark 
Ängs- och betesmark 

- Sötvattenstrandäng 
- Övrig ängs- och betesmark 

Sötvatten 
 

 
 
Totalt ca 2,6 ha 
Ca 2,1 ha 
Ca 0,5 ha 
Totalt ca 39,6 ha 
Totalt ca 21,6 ha 
Ca 11,4 ha 
Ca 10,2 ha 
Totalt 36 ha 

1.3 Historisk och nuvarande markanvändning 

Naturreservatet har en lång historisk kontinuitet. Redan under vikingatid var 

området sannolikt betat. Naturreservatets åkrar och betesmarker utgör en del av en 

medeltida bygd kring Vallentunasjöns norra del. I reservatet finns även gravfält från 

järnåldern. Området har präglats av bete och åkerbruk under flera århundraden. Den 

äldsta kända kartan över Björkeby (västra delen av naturreservatet) är från år 1636 
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och visar att delar av marken som ingår i naturreservatet brukades som åkermark 

samt hävdades genom bete.  

 

 
Figur 1: Häradskarta, 1906 

 

 
Figur 2: Ekonomiska kartan, 1952 
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Häradskartan, figur 1, visar fortsatt markanvändning med åkerbruk samt betesmark. 

Moränhöjderna som betades var till viss del beklädda med lövträd. I samband med att 

Vallentunasjön sänktes med ca 1,5 m under slutet av 1800-talet uppkom ny mark 

längs med stranden som på häradskartan finns angiven som sidvallsäng. Marken som 

uppkom vid sjösänkningen längs Kyrkvikens strand betades. I sydväst har ett torp, 

Västerhagen, belägen inom reservatet tillkommit. På häradskartan finns också en 

gammal byväg/kyrkväg som användes av gårdarna belägna väster om Vallentunasjön.  

Av den ekonomiska kartan från 1952, figur 2, framgår att markanvändningen i stort 

sett är den samma som i början av 1900-talet. Moränhöjderna som betades var öppna 

med enstaka inslag av lövträd. Med undantag från det skogområdet som finns i 

sydväst vid Björkby. De historiska kartorna visar att skogsområdet i alla fall varit 

skogsbevuxet med barrskog sedan början av 1900-talet. Torpet Västerhagen finns inte 

med i den ekonomiska kartan. Under större delen av 1900-talet brukades stor del av 

marken i naturreservatet av Väsby gård som var belägen strax norr om 

naturreservatets gräns.  

I början av 1970-talet startade en kraftig igenväxning främst beroende av att hävden 

minskade eller helt upphörde i vissa delar av naturreservatet. Det har lett till att flera 

områden har fått helt annan karaktär idag än tidigare. Främst gäller detta den 

västligaste moränhöjden mot Björkby gård där framförallt den norra delen av 

betesmarken är mer sluten. Även moränhöjden vid resterna av Väsby kvarn samt 

delar av strandängen söder om Kvarnbadet är mer eller mindre igenvuxna. 

Idag hävdas strandängen i sydväst, betesmarken söder om kyrkan och vid Korsbacken 

samt delar av den västligaste moränhöjden upp mot Björkby gård. En mindre del av 

marken hävdas genom slåtter. Åkermarken i naturreservatet är utarrenderat. 

Vallentunasjöns fiskevårdsområde förvaltas av Vallentunasjöns 

Fiskevårdsområdesförening. Fiske får endast ske i överensstämmelse med 

fiskevårdsföreningens bestämmelser.  

1.4 Områdets bevarandevärde 

1.4.1 Biologiska bevarandevärden 

Det gamla kulturlandskapet i Björkby-Kyrkvikens naturreservat hyser höga natur- 

och kulturvärden och utgörs av omväxlande åkermark, ängs- och betesmark, öppna 

vattenytor vid Kyrkviken med vassbälten samt några mindre skogsområden. Ängs- 

och betesmarkerna är främst belägna på moränhöjderna som finns insprängda mellan 

åkermarkerna. I sydväst och sydöst finns en långsmal strandäng intill Vallentunasjön 

som uppkom då sjön sänktes i slutet av 1800-talet. På moränhöjderna har bete 

bedrivits i flera århundraden och troligen ännu längre tillbaka.  

På moränhöjderna som hävdas eller tidigare har hävdats finns värdefulla torrbackar 

med delvis stor förekomst av backsippa. Torrbackarna utgör den artrikaste 

naturtypen i naturreservatet och här finns en artrik torrängsflora med arter som 

backtimjan, darrgräs, vårfingerört, brudbröd, backnejlika, småfingerört, backklöver 

och rödkämpar.  
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I reservatet finns även friska-fuktiga ängs- och betesmarker som bland annat den 

tidigare nämnda långsmala strandängen längs Vallentunasjöns strand i sydväst. 

Några mindre områden vid den västligaste moränhöjden hävdas genom slåtter sedan 

ca 13 år tillbaka av Vallentuna Naturskyddsförening och Vallentuna 

Hembygdsförening som arrangerar en årlig slåtterdag i Björkby-Kyrkviken. 

Backsippan förekommer delvis rikligt på torrbackarna i norr och i söder vid den 

västligaste moränhöjden. Backsippans utbredning har under de senaste 25 åren 

minskat på grund av igenväxning av ängs- och betesmarker. 

Naturreservatet utgör en viktig fågellokal. I Kyrkviken rastar och häckar fågelarter 

som brun kärrhök, rosenfink, lärkfalk, rörhöna, skäggdopping, gråhäger, gräsand, 

sävsparv och rördrom. På strandängen häckar gulärla och tidigt på våren rastar vissa 

år tofsvipa och storspov. Under våren är området ett populärt rastområde för 

tättingar.  

Området kring Kyrkviken är även värdefullt för bland annat insektsfaunan. Totalt har 

fyra rödlistade insekter hittats i området. Ytterligare 11 arter som fanns med på 

rödlistan år 2015 har påträffats i naturreservatet. Ny inventering planeras i reservatet. 

Tabell 1. Rödlistade arter samt skyddsvärda arter registrerat i objektet (ArtDatabanken 2015). 
Kategorier: (EN) = starkt hotad, (VU) = sårbar, (NT) = nära hotad. 

 

Svenskt namn Latinskt namn Rödlistad 

Kärlväxter 

Backsippa 

Luddvicker 

Ängsnattviol 

Sminkrot 

 

Pulsatilla vulgaris 

Vicia villosa 

Platanthera bifolia 

Lithospermum arvense 

 

VU 

NT 

NT 

NT 

Insekter 

Barkrödrock 

 

Mellangulspetsvivel 

 

 

Ampedus cinnabarinus 

Gnathoncus nidorum 

Apion interjectum 

Tychius polylinetus 

 

NT 

NT 

NT 

NT 

Fåglar 

Rördrom 

Sånglärka 

 

Botaurus stellaris 

Alauda arvensis 

 

NT 

NT 

Fjärilar 

Silverstreckad säckmal 

 

Coleophora chalcogramella 

 

EN 
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1.4.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 

Björkby-Kyrkvikens naturreservat utgörs av ett gammalt kulturlandskap. Till området 

är höga kulturhistoriska värden knutna i form av äldre åkermarker samt ängs- och 

betesmarker med lång hävdhistorik i form av bete och slåtter.  I naturreservatet finns 

ett antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Fornlämningar inom naturreservatet 
 

RAÄ-nummer Kategori Skötselområde 

Vallentuna 19:1 Stensättning 6a 

Vallentuna 20:1 Stensättning 6a 

Vallentuna 14:1 Runristning 2a 

Vallentuna 456:1 Husgrund, historisk tid 2a 

Vallentuna 20:2 Husgrund, historisk tid 6a 

Vallentuna 71:1 Husgrund, historisk tid 3b 

Vallentuna 526 Fornlämningsliknande lämning  2a 

Vallentuna 357:2 Fornlämningsliknande lämning  6c 

Vallentuna 18:1 Gravfält 2b 

Vallentuna 384:1 Byggnad annan 6a 

Vallentuna 357:1 Hägnad 6b 

1.4.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 

Bergarterna i naturreservatet består till stor del av yngre pegmatit och granit, i norr 

finns även ett litet inslag av grandiorit.  

De högre partierna i naturreservatet utgörs av sandig morän med enstaka berg i 

dagen. I de lägre liggande områdena finns gyttjelera och postglacial finlera. Små 

avlagringar av isälvssand finns 1 km västnordväst om Vallentuna kyrka och en större 

avlagring finns 500 m ost och 600 m ostsydost om Björkby. 

1.4.4 Intressen för friluftslivet 

Björkby-Kyrkviken är belägen i närheten av Vallentuna centrum och är med sitt 

tätortsnära och natursköna läge ett populärt utflyktsmål. Naturreservatets 

tillgänglighet gör det också intressant som undervisningsområde. 

Det gamla kulturlandskapet vid Björkby-Kyrkviken med omväxlande ängs- och 

betesmarker, åkermarker, strandskog och läget intill Vallentunasjön har stor 

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6433
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6433
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6433
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6433
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6433
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betydelse som rekreationsområde. I området finns promenadstigar som gör det 

möjligt för besökaren att se och uppleva områdets olika naturtyper. Här finns även 

friluftsanordningar som brygga, fikabord, bänkar samt en eldstad. Informationstavlor 

som informerar om områdets natur- och kulturvärden ska sättas upp längs 

promenadstigen. Vid Kvarnbadet som är belägen norr om naturreservatets gräns 

finns möjlighet att hyra kanot.  

De två mindre skogsbestånden, klibbalstrandskogen i söder och barrblandskogen i 

nordväst har stor betydelse som strövområde och i pedagogiskt syfte för förskolebarn 

och skolelever. 

 

 



 

9 

 

2.  PLAN FÖR RESERVATETS SKÖTSEL 

2.1 Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 

Skötseln ska framförallt inriktas på att hålla de kulturhistoriska betesmarkerna öppna 

genom bete eller slåtter. Restaureringen och skötseln av de artrikaste ängs- och 

betesmarkerna har högsta prioritet. En viktig del av skötseln i reservatet är även att 

öka tillgängligheten. På artnivå är det backsippan som ska finnas kvar i reservatet i 

nuvarande utbredningsgrad och på sikt ska arten återfå den utbredning den hade vid 

inventeringen som utfördes 1971. 

Reservatet är indelat i nio skötselområden, se Karta 1 och 2. Skötselområdena är 

ytterligare indelade i delområde a, b, c osv. beroende av skötsel eller skogstyp samt 

typ av ängs- och betesmark. Inom reservatet planeras en våtmarkspark, vilken har fått 

ett eget skötselområde. 

Skötselområde 1: Våtmarkspark/strandäng (totalt 8,1 ha) 

Delområde 1a: Strandäng/våtmarkspark (1 ha) 

Beskrivning 

Strandområdet har tidigare betats och i området finns ett fåtal ängsväxter kvar. I den 
östra delen växer ett bestånd med björkar och utanför ängen finns ett brett 
vassområde. Intill Stockholmsvägen finns en pumpstation för avloppsvatten. I 
sydöstra delen av området finns en damm som tar emot vattnet från Ormstaån innan 
det når Vallentunasjön. Dammen är dock inte dimensionerad för det stora 
vattenflödet i ån. Längs gång- och cykelvägen i söder har en avloppsledning byggts 
genom området som markeras av en framträdande låg rygg. Längst i väst finns två 
små dammar för groddjur samt ett litet bestånd av unga klibbalar. I området planeras 
en våtmarkspark som ska ta omhand och rena dagvattnet från centrala Vallentuna. 
Kring våtmarksparken kommer gångstigar och gräsytor som delvis ska hållas 
kortklippta att anläggas för att öka området tillgänglighet. Våtmarksparken bör 
utformas så att även fågellivet gynnas. 

Bevarandemål 

 Öppen strandäng där minst 90 % av arealen har väl avbetad gräsmark varje 
år vid vegetationsperiodens slut. Alternativt att minst 90 % av arealen är 
väl hävdad genom slåtter vid vegetationsperiodens slut 

 Våtmarkspark som renar dagvatten från centrala Vallentuna. Kring 
våtmarksparken ska öppna klippta ytor eftersträvas som ökar 
tillgängligheten 

 Ingen igenväxningsvegetation ska förekomma 

Skötselåtgärder 

 Röjning av igenväxningsvegetation 

 Naturvårdsinriktad betesdrift varje år. Alternativt slåtter med lie eller 
slåtterbalk 

 Klippning av gräsytor vid våtmarksparken 
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 Vassklippning vid behov, anpassas efter ornitologiska värden 

Restaureringsåtgärder 

Strandområdet bör hållas öppet eftersom området har betydelse för landskapsbilden. 
Björkbeståndet i sydöst kring den nuvarande dammen samt det unga 
klibbalbeståndet i väster ska avvecklas.  

Delområde 1b: Våtmarkspark (7,1 ha) 

Beskrivning 

Delområde 1b utgörs idag av åkermark som brukas som vall. I delområdet kommer en 
våtmarkspark att anläggas för att förbättra vattenkvalitén i Vallentunasjön. Fram till 
att våtmarksparken anläggs ska marken skötas som åker. 

Bevarandemål 

 Hela arealen ska brukas varje år som åker, vall eller träda i växtföljd. 

 Marken ska vara fri från buskar och vegetation av igenväxningskaraktär. 

 Våtmarkspark som renar dagvatten från centrala Vallentuna. Kring 
våtmarksparken ska öppna klippta ytor eftersträvas som ökar 
tillgängligheten. 

Skötselåtgärder 

 Åkermarken brukas varje år som åker, vall eller träda 

 Klippning av gräsytor vid våtmarksparken 

 Området närmast sjön (50-100 m) sköts enligt 1a tills våtmarksparken 
exploateras vidare 

Skötselområde 2: Betesmark (totalt 4,4 ha) 

Delområde 2a: Betesmark (2,4 ha) 

Beskrivning 

Området betas idag av hästar och utgörs av torr naturbetesmark samt frisk-fuktig 
betesmark som delvis ligger på f.d. åkermark. Enstaka inslag av träd finns, främst ask. 
Fältskiktet på torrbackarna är artrikt medan det i de friska-fuktiga partierna finns 
inslag av kvävegynnad vegetation. Restaurering av området har skett under 2006. 

Bevarandemål 

 Öppen betesmark med enstaka träd och buskar  

 Minst 90 % av arealen har väl avbetad gräsmark varje år vid 
vegetationsperiodens slut. Alternativt att minst 90 % av arealen är väl 
hävdad genom slåtter vid vegetationsperiodens slut 

 Ingen igenväxningsvegetation ska förekomma 

Skötselåtgärder 

 Naturvårdsinriktad betesdrift varje år alternativt slåtter om bete ej kan ske 

 Röjning av stubbskott och borttagande av annan igenväxningsvegetation 
varje år 
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 Underhåll av stängsel vid behov (bekostas av ev. arrendator) 

 Återväxt av solitära askar ska gynnas 

Delområde 2b och 2c: Korsbacken (1,7 ha) 

Beskrivning 

Större delen av området ligger på ett gravfält från järnåldern. Korsbacken betas idag 
av hästar och utgörs av torr naturbetesmark, frisk betesmark och i sydväst finns ett 
fuktigt område med ett tätare träd- och buskskikt som är viktigt för fågellivet. 
Trädskiktet i betesmarken utgörs främst av tall, vårtbjörk och klibbal. I sydväst har 
lövträd som ask, lönn, rönn, asp och klibbal samt hägg bidragit till det tätare busk- 
och trädskiktet. Denna del av område har under en period inte betats. Röjning och 
gallring av buskar och träd har skett under 2006. Torrbacken är artrik medan de 
friska-fuktiga delarna utgörs av högörtsflora med inslag av ogräsvegetation i sydväst. 
Ett fåtal backsippor växer på gravfältet. I nordväst finns en öppen betesmark på f.d. 
åkermark. Betesmarken är frisk-fuktig och har inslag av enstaka buskar som ros, 
druvfläder och klibbal.  

Bevarandemål 

 Områdets karaktär bevaras 

 Minst 90 % av arealen har väl avbetad gräsmark varje år vid 
vegetationsperiodens slut. Alternativt att minst 90 % av arealen är väl 
hävdad genom slåtter vid vegetationsperiodens slut (gäller öppna partier) 

 I hagen i väster (2c) får ingen igenväxningsvegetation förekomma med 
undantag av det fuktiga partiet där busk- och trädskiktet kan tillåtas få vara 
mer slutet 

Skötselåtgärder 

 Skötsel sker i enlighet med RAÄ:s skötselplan för fornlämningar 

 Naturvårdsinriktad betesdrift varje år/alternativt slåtter med lie eller 
slåtterbalk 

 Röjning av stubbskott och borttagande av annan igenväxningsvegetation 

 Underhåll av stängsel vid behov (bekostas av ev. arrendator) 

 Betesputsning vid behov (torrbacken) 

 Träd och buskar som skuggar backsippor ska tas bort 

Restaureringsåtgärder 

Ytterligare röjning av träd och buskar. Uppe på gravfältet vid Korsbacken kan unga 
träd samt några tallar tas bort för att öka de öppna partierna i hagen.  

Delområde 2d: Öppen mark (0,3 ha): 

Beskrivning 

Området har en öppen karaktär med enstaka träd och buskar som tall, sälg, 
druvfläder och asp.  

Bevarandemål 

 Öppen mark med enstaka träd och buskar 
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 Minst 90 % av arealen är väl hävdad genom slåtter vid 
vegetationsperiodens slut Alternativt att minst 90 % av arealen har väl 
avbetad gräsmark varje år vid vegetationsperiodens slut 

 Ingen igenväxningsvegetation ska förekomma 

Skötselåtgärder 

 Skötsel sker i enlighet med RAÄ:s skötselplan för fornlämningar 

 Slåtter med lie eller slåtterbalk alternativt naturvårdsinriktad betesdrift 
varje år 

 Röjning av stubbskott och borttagande av annan igenväxningsvegetation 

Skötselområde 3: Skog (totalt 2,6 ha) 

Delområde 3a: Klibbalstrandskog (0,5 ha) 

Beskrivning 

Längs stranden finns en bård av klibbalstrandskog. Trädskiktet är glest och 
domineras av klibbal med inslag av vårtbjörk och knäckepil. Området har ett stort 
pedagogiskt värde för förskolegrupper och skolelever. 

Bevarandemål 

 Klibbalstrandskog med glest trädskikt 

 Skogens pedagogiska värde för barn och skolelever ska bevaras 

Skötselåtgärder 

 Trädskiktet ska vid behov glesas ur 

 Röjning av buskskiktet i de öppnare partierna 

 Vasslåtter vid behov, med hänsyn till ornitologiska värden 

Delområde 3b: Barrblandskog (2,1 ha) 

Beskrivning 

Barrblandskogen domineras av gran och tall. Trädskiktet är relativt glest och genom 
skogen går promenadstigar som gör området lättåtkomligt. Som underståndare till 
trädskiktet finns ett buskskikt bestående av framförallt rönn men även asp, tall, gran 
och ek. 

Bevarandemål 

 Strövvänlig äldre barrskog av naturskogstyp 

Skötselåtgärder 

 Nedfallna träd som rasat över gångstigarna kan upparbetas men ska 
lämnas kvar i området för att öka andelen död ved, övriga fallna träd 
lämnas utan åtgärd, med undantag från nödvändig skötsel av 
fornlämningar 

 Kontrollera föryngringen av barrträd. Om den naturliga föryngringen av 
barrträd fortsätter att vara liten ska kompletterande plantering av gran ske 
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Skötselområde 4: Strandäng (totalt 7,6 ha) 

Beskrivning 

Området utgörs av en långsmal strandäng som för närvarande betas av hästar. 
Trädskiktets täckningsgrad varierar, i öster är trädskiktet tätare och domineras av 
knäckepil och klibbal samt asp, vårtbjörk och rönn. Längre västerut förekommer ett 
glesare skikt av vårtbjörk och videväxter längs med strandlinjen. Fältskiktet i öster 
domineras av älggräs med inslag av veketåg, tuvtåtel, mjölkört och grenrör. Längre 
västerut dominerar tuvtåtel. Området söder och sydost om Kvarnbadet samt området 
längst i sydväst betas inte idag. I öster finns en fuktig strandäng som domineras av 
jättestarr med ett litet bestånd av klibbal. Vassklippning samt slåtter av strandängen 
har skett i söder och sydost om kvarnen under hösten 2006. Området bör stängslas in 
och betas av kor. Tillgängligheten till sjön vid bryggan nedanför kvarnen får dock inte 
hindras av stängslet.  
 
Söder och sydväst om Kvarnbadet löper två diken med dagvatten från centrala 
Vallentuna genom området innan vattnet slutligen mynnar ut i Vallentunasjön. 
Dagvattnet bör tas omhand och renas i området innan det når recipienten 
Vallentunasjön. 

Bevarandemål 

 Öppen strandäng med enstaka träd och buskar 

 Minst 90 % av arealen har väl avbetad gräsmark varje år vid 
vegetationsperiodens slut. Alternativt att minst 90 % av arealen är väl 
hävdad genom slåtter vid vegetationsperiodens slut 

 Ingen igenväxningsvegetation ska förekomma 

Skötselåtgärder 

 Naturvårdsinriktad betesdrift varje år alternativt slåtter med lie eller 
slåtterbalk varje år 

 Röjning av stubbskott och borttagande av annan igenväxningsvegetation 
varje år 

 Rosbuskarna ska ej tillåtas att sprida sig 

 Underhåll av stängsel vid behov (bekostas av ev. arrendator) 

 Anordning av dagvattenanläggning för rening av dagvatten 

 Vasslåtter vid behov, med hänsyn till ornitologiska värden 

Restaureringsåtgärder 

Kompletterande stängsling av området söder om Kvarnbadet samt i sydväst. Röjning 
av träd och buskar av framförallt björk, klibbal och videväxter längs strandlinjen. I 
första hand tas unga träd bort - målet på sikt är en öppen strandäng. I öster, söder om 
resterna av Väsby kvarn ska röjning av träd ske för att få ett glesare trädskikt där man 
skapar eller förstärker befintliga gläntor. Enstaka träd som avverkats kan lämnas på 
lämpliga platser där de får ligga kvar. 

Skötselområde 5: Gräsmatta (totalt 0,2 ha) 

Beskrivning 

Klippt gräsmatta som används för rekreation och lek. 
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Bevarandemål 

 Hela arealen ska vara väl klippt 

Skötselåtgärder 

 Klippning av gräsmatta 

 Underhåll grillplats 

Skötselområde 6: Ängs- och betesmarker (totalt 5,8 ha) 

Delområde 6a: Kvarnbacken (totalt 1,3 ha) 

Beskrivning 

Kvarnbacken utgörs till stor del av en torräng samt friskäng. Den östra delen av 
området är artrikare har tidigare betats av hästar men är idag ohävdad. Träd- och 
buskskiktet i området består av balsampoppel, rönn, vårtbjörk, lönn, klibbal, tall och 
en. Under perioden när området varit ohävdad har igenväxning skett, enarna har 
brett ut sig i området och i väster har trädskiktet slutit sig något. Området används 
flitigt som picknickområde och bör hävdas genom slåtter för att inte begränsa 
tillgängligheten i naturreservatet. Röjning och gallring av buskar och träd har skett 
under 2006. I området finns rester av Väsby kvarn, bebyggelselämningar samt 
stensättningar. I sydväst finns ett litet bestånd av medelålders aspar som gallrats ur 
under 2006. 

Bevarandemål 

 Slåtteräng med inslag av enstaka lövträd samt buskar av främst en  

 Minst 90 % av arealen är väl hävdad genom slåtter varje år vid 
vegetationsperiodens slut. Alternativt att minst 90 % av arealen har väl 
avbetad gräsmark varje år vid vegetationsperiodens slut 

 Igenväxningsvegetation förekommer inte 

Skötselåtgärder 

 Slåtter med lie eller slåtterbalk alternativt naturvårdsinriktad betesdrift 
varje år Högsta prioritet har området öster om stigen samt närmaste 
omgivningen kring resterna av kvarnen 

 Röjning av stubbskott och borttagande av annan igenväxningsvegetation 

 Röjning av buskar och träd kring fornlämningar  

 Betesputsning vid behov (torrbacken) 

 Stigen mellan kvarnbadsparkeringen och bryggan vinterväghålles. Endast 
halkbekämpning med sand får förekomma 

Restaureringsåtgärder 

Klibbal i områdets sydöstra del ska tas bort. Ytterligare röjning och gallring av träd i 
området västra del behövs. I områdets östra del ska röjning av enstaka enbuskar samt 
unga björkar genomföras för att skapa bättre förutsättningar för den artrika floran. 
Buskar längs Kvarnbadet kan lämnas kvar.  
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Delområde 6b och 6c: björk- och enhage (totalt 4,5 ha) 

Beskrivning 6b 

Södra delen av området utgörs av en björk- och enhage på torr-frisk mark. Längst i 
söder samt i nordväst finns stort inslag av torrbacksarter som backsippa, 
småfingerört, brudbröd och ängshavre. Området har tidigare betats och i samband 
med att betet upphörde har igenväxning startat av främst björk, tall, en och rönn. 
Sedan ca 13 år tillbaka har nordvästra delen av området hävdats genom slåtter. 
Restaurering av området började under 2004 då en försiktig röjning och gallring av 
björk, tall och en utfördes. Under 2006 gallrades främst buskskiktet. 

Beskrivning 6c 

Hela arealen av betesmarken har tidigare betats av hästar tillsammans med 
skötselområde 6b men delar av området har inte hävdats sedan 1970-talet med 
undantag från en liten slåtteräng i norr som har hävdats sedan ca 13 år tillbaka samt 
en större betesmark i nordost. Området hade tidigare karaktären av en öppen 
betesmark med enstaka inslag av björk, tall och en. När betet upphörde har 
betesmarken delvis vuxit igen kraftigt framförallt i nordväst där skogen slutit sig och 
örnbräken dominerar fältskiktet. Hela området har stängslats in under 2004 och 
betas nu av hästar. Restaureringar i form av gallring och röjning av tall och björk samt 
enstaka en utfördes under 2004. Slåtterängen i norr är ett av naturreservatets 
artrikaste områden med bland annat stor förekomst av backsippa. 

Bevarandemål 

 Naturbetesmark med inslag av enstaka träd och buskar 

 Minst 90 % av arealen är väl hävdad genom slåtter varje år eller har väl 
avbetad gräsmark vid vegetationsperiodens slut (gäller öppna partier) 

 Ingen igenväxningsvegetation ska förekomma 

 Backsippa ska förekomma i området och på sikt nå den utbredning som 
arten hade vid inventeringen som utfördes 1971 

 Örnbräken ska inte förekomma  

Skötselåtgärder 

 Naturvårdsinriktad betesdrift varje år eller slåtter med lie eller slåtterbalk 
varje år 

 Röjning av stubbskott och borttagande av annan igenväxningsvegetation 
varje år 

 Fårstängslet bör bytas ut alternativ lagas 

 Underhåll av stängsel vid behov (bekostas av ev. arrendator) 

 Ängen i norr ska hävdas genom slåtter med lie eller slåtterbalk eller med 
försiktigt bete på sensommaren 

 Ängsbruk enligt bygdens traditioner varje år 

 Betesputsning vid behov (torrbacken) 

 Underhåll av grillplats 

Restaureringsåtgärder 

All gran i området tas bort. I första hand bör restaureringen fortsätta i de områden 
som fortfarande är artrika d.v.s. i söder, nordost samt mellersta delen av området.  
 
Röjningen och genomhuggningen bör inriktas på att skapa större luckor och förstärka 
befintliga gläntor för att gynna gräsvegetationen. I andra hand kan röjning och 
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gallring ske i områdets nordvästra del som är kraftigt igenvuxen. Här bör yngre tallar 
och en del björkar tas bort.  
 
Restaurering av den gamla fårhagen har lägre prioritet, här kan till en början granar 
tas bort samt unga tallar i närheten av grindöppningen för att friställa en gammal 
karaktärstall. 

Skötselområde 7: Åker och åkerholme (totalt 33 ha) 

Delområde 7a och 7b: Åker och åkerholme (totalt 33 ha) 

Beskrivning 

Området utgörs av åkermark. En åkerholme finns vid den västligaste åkermarken, här 
har f.d. torpet Västerhagen legat. Åkerholmen utgörs i norr av en mindre berghäll, i 
väster finns en torrbacke och i söder är åkerholmen öppen. Mittpartiet är bevuxen 
med yngre asp med inslag av vårtbjörk och tall. Delområde 7a anses lämplig 
lokalisering av dagvattenanläggning. 

Bevarandemål 

 Hela arealen ska brukas varje år som åker, vall eller träda i växtföljd 

 Marken ska vara fri från buskar och vegetation av igenväxningskaraktär 

 Åkerholmen med torräng i väster och ett litet aspbestånd bevaras 

Skötselåtgärder 

 Åkrarna brukas varje år som åker, vall eller träda 

 Vid behov röjning av igenväxningsvegetation på åkerholmen vid torrängen i 
väster 

 Vid behov kan aspbeståndet på åkerholmen glesas ut 

Skötselområde 8: Brygga och kanotisättningsplats (totalt 0,3 
ha) 

Beskrivning 

Brygga och uppläggningsplats för kanoter. 

Bevarandemål 

 Mindre anläggning för kanotuthyrning 

 Alla anläggningar ska vara väl underhållna 

Skötselåtgärder 

 Bryggan ska renoveras vid behov 

 Vasslåtter vid behov i anslutning till bryggan, med hänsyn till ornitologiska 
värden  

 Stigen mellan kvarnbadsparkeringen och bryggan vinterväghålles. Endast 
halkbekämpning med sand får förekomma 
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Skötselområde 9: Öppet vatten (totalt 36 ha) 

Beskrivning 

Vattenområde i Kyrkviken utgörs av den del av Vallentunasjön som är belägen inom 
naturreservatet. Vallentunasjön är en grund hypertrof sjö med litet siktdjup och som 
drabbas av återkommande algblomningar på grund av höga halter av näringsämnen. I 
Vallentunasjön finns en sjövärmeanläggning. 

Bevarandemål 

 Öppen vattenyta 

Skötselåtgärder 

 Genom att samla upp och rena dagvatten innan det når Vallentunasjön kan 
sjöns vattenkvalité förbättras på sikt 

 Utför vid behov fräsning av gul näckros och vass 
(vattenverksamhetsanmälan krävs) 

Skötselområde 10: Åkermark (totalt 2,3 ha) 

Beskrivning 

Åkermark som brukas. Inom området finns planer på att utvidga kyrkans 
begravningsplats. Om en utvidgning av kyrkans begravningsplats kommer till stånd 
ska området utgå ur naturreservatet och ersättas av motsvarande yta. Prövning av 
detta ska ske i särskild ordning. Markanvändningen som åker ska fortsätta fram till 
att beslut om ny begravningsplats tas. 

Bevarandemål 

 Hela arealen ska brukas varje år som åker, vall eller träda i växtföljd 

 Marken ska vara fri från buskar och vegetation av igenväxningskaraktär 

Skötselåtgärder 

 Åkern brukas varje år som åker, vall eller träda 

2.2 Friluftsliv 

Beskrivning 

Björkby-Kyrkvikens naturreservat är lättillgängligt och ligger i närheten av Vallentuna 
centrum. Området är ett populärt utflyktmål för närboende, besökare och skolklasser. 
Närheten till centrum gör att området även kan nås till fots eller med cykel. I 
anslutning till Vallentuna kyrka samt vid Kvarnbadet finns parkeringsmöjligheter. 
Vägen till Villa Kullen är dock en enskild väg. Promenadstigen kan nås från 
Stockholmsvägen i öster, via Vallentuna kyrka, moränhöjden vid resterna av Väsby 
kvarn eller via skogsområdet längst i nordväst. Vid naturreservatets entréer, se ovan, 
finns informationsskyltar om naturreservatet.  
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Bevarandemål 

 Naturreservatet ska vara lättillgängligt för besökare 

 I och intill naturreservatet ska det finnas högkvalitativ information om 
områdets värde för att berika besöket. Informationsskyltar ska finnas vid 
parkeringsplatserna vid kyrkan och Kvarnbadet samt vid naturreservatets 
övriga entréer 

 Promenadstigen i reservatet ska vara väl underhållen 

 Alla anläggningar för friluftslivet ska vara väl underhållna 

Skötselåtgärder 

 Sätt upp nya informationsskyltar vid entréerna 

 Sätt upp gränsmarkeringar runt om reservatet 

 Röjning av högt gräs längs promenadstigen, minst 1 gång/år 

 Anläggningar som t.ex. bänkar, eldstäder, fikabord och sopställ hålls i ett 
funktionellt skick 

 Sätt upp skyltar vid entréerna om att hundar måste vara kopplade i 
naturreservatet och att det är förbjudet att plocka blommor och annan 
vegetation 

2.3 Uppföljning 

2.3.1 Uppföljning av bevarandemål 

Kommunen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år för: 

 Informationsskyltar 

 Stigar 

 Anordningar för friluftslivet 

 Igenväxningsvegetation 

 Betestryck 
 
Kommunen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 5:e år för: 

 Backsippa 
 
Kommunen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 5:e år för: 

 Utbredning av naturtyper 

2.3.2 Uppföljning av skötselåtgärder 

Kommunen ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts och när de 
genomförts. 
 
Kommunen ansvarar även för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder sker i 
slutet på varje år, de år då åtgärderna genomförts. 
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2.4 Sammanfattning och prioritering av 

skötselåtgärder 

Skötselåtgärd När Var Prioritet Ansvar/ 

Finansiering 

Betesdrift/slåtter Årligen 2, 4, 6 1 Arrendator  

(Ev. miljöstöd) 

Betesdrift/slåtter Årligen  1 2 Arrendator  

(Ev. miljöstöd) 

Betesputsning Vid behov 2, 4, 6 

torrbackar 

2 Arrendator 

Röjning av delvis 

igenvuxen betesmark 

Vid behov 2b, 4, 6 1 Förvaltaren 

Röjning och gallring av 

igenvuxen hagmark 

Vid behov 6c (norr och 

nordöst om 

Villa Kullen)  

2 Förvaltaren 

Röjning av träd och 

buskar i strandängen 

längs strandlinjen 

Vid behov 4 1 Förvaltaren 

Röjning av stubbskott 

och annan 

igenväxningsvegetation 

Vid behov 1, 2, 4, 6 1 Förvaltaren 

Underhåll av stängsel Vid behov 2, 4, 6 1 Arrendator  

Röjning kring 

fornlämningar 

Vid behov 6  Förvaltaren 

Röjning av inväxande 

gran 

Vid behov 6 1 Förvaltaren 

Uppföljande inventering 

av backsippans 

utbredning 

Var 5:e år 4, 6 1 Förvaltaren 

Uppsättning av 

informationstavlor 

Vid beslut om 

ombildning 

Friluftsliv 1 Förvaltaren 

Uppsättning av 

uppdaterade 

Vid beslut om 

ombildning 

Friluftsliv 1 Förvaltaren 
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reservatsskyltar 

Uppsättning av 

gränsmarkeringar 

Vid beslut om 

ombildning 

Friluftsliv 1 Förvaltaren 

Röjning av högt gräs 

samt sly längs stigarna 

Vid behov Friluftsliv 1 Förvaltaren 

Nya bänkar samt 

iordningställande av 

eldstad 

Vid behov Friluftsliv 1 Förvaltaren 

Folder Vid beslut om 

ombildning 

Friluftsliv 1 Förvaltaren 

Klippning av gräsyta Enligt 

upphandling 

5 1 Förvaltaren 

Uppföljning av 

skötselåtgärder 

Vid varje ny 

entreprenad 

Samtliga 

områden 

1 Förvaltaren 

Uppföljning av 

bevarandemål 

Vart 5:e år Samtliga 

områden 

1 Förvaltaren 
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