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Bakgrund
I Sollentuna är det trafik- och fastighetsnämnden som ansvarar för skötseln av kommunens parker och
naturområden. För att stärka Sollentunas arbete med park- och naturvård har trafik- och
fastighetsnämnden givit trafik- och fastighetskontoret uppdrag att ta fram ett underlag för utveckling av
kommunens parker och naturområden. Syftet med underlaget är att skapa en översikt och en samlad
bild av kommunens parker och naturområden, vilka som finns och hur de förvaltas och sköts idag och
ge en inriktning för hur skötseln av Sollentunas parker och naturområden kan utvecklas i ett längre
perspektiv.
Resultatet av uppdraget är den första versionen av rapport som togs fram under 2015 av en
arbetsgrupp bestående av tjänstemän på trafik- och fastighetskontoret. De som medverkade var
naturvårdschef Rikard Dahlén, naturvårdare Tom Meurling, landskapsvårdare Kristoffer Ruist,
parkförvaltare Kamille Taner och Helena Åkerlindh samt samhällsplanerare Emma Tarrodi.
Den uppdaterade andra versionen av rapporten har tagits fram under 2018 av en arbetsgrupp bestående
av tjänstemän på trafik- och fastighetskontoret. De som medverkat är naturvårdschef Rikard Dahlén,
naturvårdare Tom Meurling, landskapsvårdare Kristoffer Ruist, parkförvaltare Kamille Taner,
parkförvaltare Carina Aginger och parkförvaltare Susanne Evans Sjögren.

Trafik- och fastighetsnämndens beslut 2018-12-13
Trafik- och fastighetsnämnden har 2018-12-13 beslutat om utveckling av skötseln av
Sollentunas parker och naturområden enligt §96/2018 Dnr.2015/1041 TFN-13
Diariekod:339.
Trafik- och fastighetsnämndens beslut
1. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner/fastställer trafik- och fastighetskontorets
skötselunderlag, Utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden 2019-2022 enligt
bilaga till tjänsteutlåtande 2018-12-13.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra åtgärder 2019 enligt skötselunderlagets
åtgärdskatalog
3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att i december 2019 redogöra för utförda insatser och
presentera åtgärder och finansiering av kommande årets insatser.

Foto framsidan:
Fornlämning Kung Agnes hög Drakudden Tegelhagsskogens naturreservat
Vinterskog i Östra Järvafältets naturreservat Hästslåtter av ängsmark i Rotebro
Blomsterplantering i Silverdal Damm i Östra Järvafältets naturreservat
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1. INLEDNING
Naturen i Sollentuna är varierande med skyddade naturreservat, bostadsnära natur samt parker. Med
sina fyra naturreservat är Sollentuna en av de kommuner i landet som har störst andel skyddad natur.
Naturreservaten uppgår till omkring en tredjedel av kommunens yta. Sollentuna har en värdefull
grönstruktur att värna om och förvalta för nuvarande och kommande generationer. Detta kräver ett
aktivt och väl genomtänkt park- och naturvårdsarbete.
De fyra naturreservaten erbjuder olika naturupplevelser som Järvafältets tätortsnära kulturlandskap,
Törnskogens vildmark samt Rösjöskogen och Tegelhagsskogen med förutsättningar för rekreation och
aktivt friluftsliv nära bostaden. Kommunens parker och bostadsnära natur är viktiga inslag som gröna
oaser i den byggda miljön. Sollentuna har värdefull natur att värna om och förvalta för nuvarande och
kommande generationer vilket kräver ett aktivt och väl genomtänkt park- och naturvårdsarbete.
I Sollentuna är det trafik- och fastighetsnämnden som ansvarar för skötseln av kommunens mark där
naturreservat och parkanläggningar ingår. Frågor som berör parker och naturområden i samband med
översiktsplanering, markägarfrågor, utveckling av ny bebyggelse och infrastruktur hanteras av andra
enheter inom kommunen. Ett underlag om Urban Grönstruktur i Sollentunas bebyggda delar har
påbörjats 2015 av kommunledningskontoret. De underlag som ingår i Urban Grönstruktur ger
värdefulla faktaunderlag för utvecklingen av parker och naturområden.
I takt med att kommunen växer har park- och naturvårdsarbetet blivit allt viktigare. Sollentuna är en
attraktiv kommun att bo och verka i och invånarantalet har ökat markant de senaste åren. Den ökande
inflyttningen innebär att det blir allt fler som vill vistas i Sollentunas parker och naturområden vilket
ställer nya krav på skötseln. Tillgång till parker och naturområden är kvaliteter som många
sollentunabor sätter högt värde på.

Edsvikens strand inom Tegelhagsskogens naturreservat
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1.1 Behov och syfte
Trafik- och naturenheten arbetar aktivt med park- och naturvård och det finns ett flertal olika
skötselbeskrivningar och strategier för hur kommunens parker och naturområden ska förvaltas och
utvecklas. För naturreservaten finns naturreservatsbeslut med föreskrifter och skötselplaner och de
entreprenörer som sköter kommunens parkmark binder sig till att följa de skötselunderlag för parker
som tagits fram. Även om det finns en mängd dokument angående hur kommunens parker och
naturområden ska skötas har det saknats en samlad och uppdaterad bild. I takt med att kommunen
växer blir kravet på att värna om naturen allt viktigare. För att stärka Sollentunas arbete i detta gav
trafik- och fastighetsnämnden 2015 trafik- och fastighetskontoret uppdrag att ta fram en plan för
utveckling av skötseln kommunens parker och naturområden.
Det övergripande målet för skötselunderlaget är att utveckla kvaliteten i de parker och naturområden
som finns i Sollentuna. För att lyckas med det är det viktigt att ha en god kännedom om parker och
naturområden, att säkerställa att de sköts på rätt sätt både nu och i ett längre perspektiv samt att se till
att de är tillgängliga för invånare och besökare.
Syftet med skötselunderlaget är att skapa en aktuell översikt och en samlad bild av kommunens parker
och naturområden, vilka som finns och hur de förvaltas och sköts idag men även ge en inriktning för
hur skötseln av Sollentunas parker och naturområden kan utvecklas i ett längre perspektiv.
Skötselunderlaget för Sollentunas parker och naturområden har även som mål att skapa förutsättningar
för mer långsiktig planering vad gäller drift och investeringar.

1.2 Avgränsning
Skötselunderlaget för utveckling av Sollentunas parker och naturområden är tänkt att fungera som ett
strategiskt dokument riktat till trafik- och naturenhetens arbete med park- och naturvård. Underlaget
ska ge riktlinjer för skötseln idag men även den strategiska inriktningen för hur skötseln av kommunens
parker och naturområden kan utvecklas framöver. Mer specifika skötselplaner och skötselbeskrivningar
för geografiska områden kommer fortfarande behövas. Den är också avgränsad till att omfatta de
områden som trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för. Grönområden på privata tomter eller på
kommunens fastighetsmark innefattas inte. Kommunens naturreservat ingår men eftersom inriktningen
för reservaten har beslutats av kommunfullmäktige krävs politiska beslut för att revidera reservatens
skötselplaner. För naturreservatet Östra Järvafältet krävs beslut av länsstyrelsen för ändringar av
skötselplanen.

1.3 Organisation och arbetssätt
Då skötselunderlaget är avgränsat till trafik- och naturenhetens arbete med park- och naturvård har
materialet tagits fram av tjänstemän på enheten. En arbetsgrupp bestående av naturvårdare,
landskapsvårdare och parkförvaltare har under 2015 arbetat med att sammanställa befintliga underlag
och information och diskuterat förslag till åtgärder.
Den uppdaterade andra versionen av rapporten har tagits fram under 2018 av en arbetsgrupp bestående
av tjänstemän på trafik- och fastighetskontoret. De som medverkat är naturvårdschef Rikard Dahlén,
naturvårdare Tom Meurling, landskapsvårdare Kristoffer Ruist, parkförvaltare Kamille Taner,
parkförvaltare Carina Aginger och parkförvaltare Susanne Evans Sjögren.

1.4 Disposition
Skötselunderlaget för Sollentunas parker och naturområden är indelad i totalt fyra kapitel. I det
inledande kapitlet presenteras upplägget och syftet. Därefter följer ett avsnitt som redogör för styrande
dokument och mål som är av betydelse för underlaget. Det tredje kapitlet beskriver hur skötseln av
kommunens parker och naturområden går till i nuläget. I åtgärdsdelen presenteras de mål som tagits
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fram för skötseln och åtgärdsförslagen är grupperade enligt de tre huvudmålen. Här beskrivs det mer
konkret vad trafik- och naturenheten kan göra för att förbättra arbetet med park- och naturvård och för
att nå de uppsatta målen.
Den första versionen av utvecklingsunderlaget gällde 2016-2018. De åtgärder som beskrevs i den
versionen var indelade i fyra målområden: Avgränsa och kategorisera kommunens parker och
naturområden, kvalitetssäkra värden och funktioner i parker och naturområden genom rätt skötsel,
säkerställa en god tillgänglighet till kommunens parker och naturområden samt förebygga och hantera
effekterna av klimatförändringar. Under perioden 2016-2018 har 44 åtgärder enligt åtgärdskatalogens 48
åtgärder genomförts.
Denna version av utvecklingsunderlaget gäller 2019-2022. Åtgärderna är totalt 65 stycken och indelade i
tre målområden.
1. Avgränsa och kategorisera kommunens parker och naturområden,
2. Kvalitetssäkra värden och funktioner i parker och naturområden genom rätt skötsel,
3. Säkerställa en god tillgänglighet till kommunens parker och naturområden.
Det som i förra versionen var ett eget målområde ” Förebygga och hantera effekterna av
klimatförändringar” är nu integrerat i målområde 2.
Målområdena har tydlig förankring i kommunens övergripande mål såsom översiktsplanen och
klimatstrategin, men även mer avgränsade underlag som naturreservatsbesluten och avdelningens
verksamhetsplan. Fördelning av åtgärderna i tid görs genom beslut i aktuell nämnd i december varje år.

1.5 Genomförande och uppföljning
Åtgärderna ska genomföras 2019-2022. De åtgärder som är beskrivna för 2019 beslutas i samband med
att Trafik- och fastighetsnämnden fastställer skötselunderlaget december 2018. Åtgärderna i
handlingsplanen är formulerade så att de är möjliga att följa upp. Under senare delen av hösten görs en
uppföljning av årets åtgärder. I samband med denna uppföljning fastställs kommande årets åtgärder.
Skötselunderlaget ska i sin helhet förnyas en gång per mandatperiod. Parkskötsel och naturvård
kommer på så sätt alltid ha politiskt uppdaterade underlag.

Svartpälsbi är en de av de mest skyddsvärda arterna i Sollentuna
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2. STYRANDE DOKUMENT OCH MÅL
Ett skötselunderlag för utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden kan inte ses
som ett fristående dokument utan det finns ett flertal andra styrdokument, både nationella, regionala
och kommunala som har betydelse för hur park och natur i Sollentuna bör förvaltas och utvecklas.
Nedan presenteras en sammanställning av strategiska planer och underlag som har betydelse för
innehållet i det här underlaget.

2.1 Nationella miljömål och regionala strategier
Riksdagen fastställde nationella miljömål 2010, Länsstyrelsen i AB-län tog fram regionala strategier 2015.

I Sverige finns sexton miljömål som anger riktning för miljöarbete över hela landet. Det övergripande
målet är ”… att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökande miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. De sexton miljömålen
är sedan inriktade på olika områden inom miljövården. De mål som berör den gröna naturvården är
främst; Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap,
God bebyggd miljö, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt och djurliv. I kommunens miljöredovisning
redovisas varje år läget för miljömålen i Sollentuna i förhållande till de nationella och regionala målen.
Länsstyrelsen har arbetet fram regionala strategier för några av de regionalt prioriterade miljömålen. De
ska vara vägledande för lokala insatser. Följande regionala strategier som har beröring med parksköstel
och naturvård togs fram hösten 2015 ”Ingen övergödning”, ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”En god
bebyggd miljö”. I strategierna finns värdefull bakgrundskunskap och goda exempel på har vi lokalt kan
arbeta med åtgärder. Sollentuna kommun har medverkat i arbetet med att ta fram riktlinjerna för ”Ett
rikt växt och djurliv”.

2.2 Sveriges friluftsmål
Regeringen fastställde Sveriges friluftsmål 2012.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål
för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade i december 2012. Målet för friluftslivspolitiken är att
stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en
grund för friluftslivet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tillgänglig natur för alla
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Starkt engagemang och samverkan för friluftsliv
Allemanrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet

Uppföljning visar att den tätortsnära naturen är viktig för människors möjlighet till rekreation och
utevistelse. 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätortsområden. Cirka 80 procent av
friluftslivsutövandet sker inom 10 kilometer från hemmet. Större delen av friluftslivet sker i tätortsnära
natur, utanför skyddade områden. Statistiken gäller hela landet.
Länsstyrelsen har 2018 startat arbetet med en regional handlingsplan för friluftsliv. Sollentuna kommun
deltar i arbetet. År 2020 är av Naturvårdsverket utsett som Friluftslivets år för hela landet.
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2.3 Grön infrastruktur
Naturvårdsverket 2015 och länsstyrelsen 2018

Naturvårdsverket presenterade i oktober 2015 riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas
arbete med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur på land och i
vatten. Länsstyrelserna arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur startade i
december 2015. Naturvårdsverket har i arbetet med regeringsuppdraget prioriterat aktiviteter som
skapar delaktighet från olika aktörer som kommer att påverkas av arbetet med att ta fram regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur. Sollentuna kommun medverkade i ett upptaktsmöte på
länsstyrelsen i december. Ett antal nya utredningar och analyser kommer att ligga till grund för
länsstyrelsernas arbete.
Syftet med grön infrastruktur är att bidra till att bevara biologisk mångfald, främja ekosystemens status
och resiliens och därmed stärka ekosystemtjänster som är viktiga för samhället. Grön infrastruktur
definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och
för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.
För att uppnå syftet med grön infrastruktur behövs en samsyn i samhället i stort. Det är därför
nödvändigt att lokala myndigheter och organisationer samverkar för en bredare förståelse av ekologiska
sammanhang, så att grön infrastruktur blir en naturlig del av planering och prioritering av insatser i
olika samhällsprocesser.
Länsstyrelserna har 2016-2018 arbetet fram regionala strategier för grön infrastruktur. Sollentuna
kommun har medverkat i referensgruppen för Stockholms län. Målsättningen är att handlingsplanerna
till stora delar ska vara etablerade 2018.

2.4 Regional grönstruktur
Landstingets arbete med RUFS 2050 är en fortsättning på arbetet med Gröna kilar.

Stockholmsregionen är en grön storstadsregion. Då bebyggelsen växt i en stjärnformig struktur har
förutsättningar för både god kollektivtrafik och närhet till grönområden kunnat tillgodoses. Den
regionala grönstrukturen i Stockholmsregionen kännetecknas av ett kilsystem som innebär att många
fler får tillgång till natur än vad som hade varit fallet om grönområdena låg som ett bälte kring stadens
ytterkanter. Kilarnas viktigaste funktion är att de bildar sammanhängande grönstråk med höga naturoch kulturmiljövärden och attraktiv natur för rekreation. De stora sammanhängande grönområdena är
också viktiga för den biologiska mångfalden och skapar bra förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Stockholmsregionens gröna kilar
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Sollentuna kommun medverkade i arbetet 2003-2004 när kilarnas innehåll och värden inventerades.
Värdena klassades i en modell med sju upplevelsevärden och resultatet finns publicerat av
Regionplanekontoret i tio stycken kilrapporter. Upplevelsevärdena har sedan betonats i Sollentunas
översiktsplan och i skötselplanerna för de nya naturreservaten i kommunen. Avgränsningen av de gröna
kilarna har även uppdaterats i RUFS 2050. Där betonas kilarnas fortsättning utåt och deras kontakt med
varierande natur där kilens startar. En viktig fråga för den regionala grönstrukturen är att det finns
etablerade samarbeten kring skötsel och utveckling av naturvärdena i regionens gröna kilar.
Grönstrukturen är uppbyggd på tio kilar varav Järvakilen och Rösjökilen är delar av Sollentunas
grönområden. Järvakilen är regionens mest centralt belägna kil med viktig funktion som tätortsnära
natur. Förutom de rekreativa värdena har Järvakilen även en viktig funktion som spridningssamband
för ädellövskogsarter och gamla barrskogar. Rösjökilen bjuder på varierade upplevelsevärden från
Törnskogens vildmark i Sollentuna till mer tätortsnära områden för rekreation och friluftsliv.

2.5 Sollentunas översiktsplan
Kommunfullmäktige 2012-12-12, aktualitetsförklarad 2018

I översiktsplanen anges huvuddragen för Sollentunas mark- och vattenanvändning samt hur bebyggelse
och naturområden ska bevaras och utvecklas. De mål och riktlinjer som är formulerade i översiktplanen
fungerar som utgångspunkt för all fysisk planering i kommunen. Något som fastslås i översiktsplanen är
att naturen i Sollentuna ska vara tillgänglig för kommunens invånare och besökare. Att ha tillgång till
rekreationsområden av hög kvalitet inom rimliga avstånd bidrar till en god boendemiljö. Särskilt när
bebyggelsen blir tätare blir tillgången till parker, mindre grönområden och platser för rekreation allt
viktigare. Större naturområden och närnaturområden ska skötas med inriktning på att lyfta fram och
utveckla områdenas karaktär och kvalitet och skötseln ska utgå från ekologiska, kulturhistoriska och
rekreativa värden. För att göra naturområdena mer tillgängliga behöver entréer stärkas och stråk mellan
bostadsområden och naturområden utvecklas. Information ska finnas tillgänglig för de som vill besöka
Sollentunas naturområden, antingen i foldrar eller som information vid entréer till områdena och
vägvisningen ska vara tydlig.
Utöver de större naturområden som finns är det viktigt att säkerställa grönska i staden. För att staden
ska erbjuda en lugn och trivsam miljö ska större vägar förses med alléplanteringar och parkernas
funktioner som plats för rekreation och kontemplation ska stärkas. Grönstrukturen består även av
fornlämningsområden, strandzoner och villaträdgårdar som alla är viktiga för upplevelsen av olika
områden och den biologiska mångfalden. Inom varje kommundel ska det även finnas möjlighet till bad
med god vattenkvalitet. Sollentunas natur har även en viktig funktion i att förebygga och hantera
konsekvenserna av klimatförändringar. Detta beskrivs till viss del i översiktsplanen men presenteras
mer utförligt i kommunens klimatstrategi.
Översiktsplanen beskriver också huvudinriktningen för kommunens naturreservat. Skötseln grundar sig
på den beskrivning av upplevelsevärden som utredningarna av stockholmsregionens gröna kilar
beskriver. Upplevelsevärdena har varit viktiga utgångspunkter när skötselplanerna för de nya
naturreservaten utformades. I översiktsplanen finns även kartor som visar viktiga stråk där gröna
samband bör stärkas.
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2.6 Klimatstrategi
Kommunfullmäktige 2010-10-20

Sollentuna har arbetat aktivt med klimatfrågan sedan 2008 och den 20 oktober 2010 antog
kommunfullmäktige en klimatstrategi som ett underlag till översiktplanen. Utgångspunkten i
klimatstrategin är att reducera nettoutsläppen av växthusgaser inom kommunen för att i linje med
internationella klimatmål verka för att den globala temperaturökningen inte ska överstiga två grader
Celsius. För att lyckas med det har en klimatstrategi tagits fram där mål och åtgärder formulerats.
Strategin för kommunens klimatarbete är:
1. Bidra till att sprida och öka kunskapen om olika handlingsalternativs klimatpåverkan
2. Skapa förutsättningar för klimatsmarta val
3. Minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter
Strategin inbegriper även:
4. Anpassning till den klimatförändring som sker
I relation till trafik- och naturenhetens arbete med park- och naturvård är det främst de två sista
punkterna som berör parkskötsel och naturvård. I arbetet med att minska klimatpåverkan från
kommunens egna verksamheter anges exempelvis att kolinlagringen i vegetation och mark ska öka
inom ramen för skötsel av naturområden. Det står också att riktlinjer i kommunens upphandlingspolicy
som säkrar att klimatpåverkande faktorer utgör en del i utvärderingen av anbud. För att hantera
konsekvenserna av klimatförändringar behöver dagvattenhanteringen anpassas. Nya våtmarker och
fördröjningsmagasin kan behöva anläggas där det är lämpligt och parker och allmänna ytor bör
utformas så att de kan hantera stora regnmängder och minska risker för översvämningar. Vegetation
och träd utmed gator har även en viktig funktion i att jämna ut temperaturvariationer och ge skugga i
ett varmare klimat. Även punkt 2 ”Skapa förutsättningar för klimatsmarta val” kan insatser förstärkas
inom trafik- och naturenhetens ansvarsområde. Genom att tillgängliggöra närnatur och utveckla kvalitet
och möjligheter till upplevelser i Sollentunas natur kan bilresor och transporter till mer avlägsna
naturområden minskas. Undersökningar visar att tillgången till natur nära bostaden värderas högt och
används för rekreation.

2.7 Naturvårdsplan
Fastighetsnämnden 1993

Sollentuna kommuns naturvårdsarbete sträcker sig lång tid tillbaka. Det första underlaget antogs redan
1993 och har sedan kompletterats löpande med ny kunskap om kommunens natur. Naturvårdsplanen
utgör ett underlag som ska göra det möjligt att ta vara på de värden som finns i Sollentunas natur, både
ekologiska, kulturella och sociala. Målen anger att ingen växt- eller djurart får utrotas genom
exploatering eller annan påverkan, att värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och att invånare ska
säkerställas en god tillgång till naturområden inom ett rimligt avstånd från bostaden. För att värna om
de pedagogiska värdena i naturen ska även förskolor och skolor ha ett lättillgängligt och varierande
naturområde i sin närhet. Naturvårdsplanen omfattar alla kommunens större naturområden och vissa
närnaturområden. Planen är upplagd så att den har en allmän del som beskriver hur naturen är klassad
och vilka mål som finns för naturvården. Sedan följer en objektsdel med mer detaljerade beskrivningar
av områdena och i naturvårdskatalogen listas ett stort antal skyddsvärda arter och miljöer.
Naturvårdskatalogens beskrivning av naturen stämmer still stor del än idag men målbeskrivningar och
arbetssätt med naturvård har utvecklats.
I ett LONA-projekt 2006 arbetades ett underlag fram till en lokal artdatabas för arbetet med skydd av
arter i Sollentuna kommun. Artdatabasen skulle bli en fortsättning på naturvårdsplanens
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naturvårdskatalog. Den skulle användas vid skydd och skötsel av naturområden men också för att ta
fram underlag vid fysisk planering och infrastrukturåtgärder. Förslaget utvärderades och i diskusson
med andra kommuner, länsstyrelsen och artdatabanken (Artportalen) blev slutsatsen tydlig. Det är
bättre om kommunerna är anslutna till Artportalen där all information om arter i landet samlas.
Artportalen drivs av SLU på uppdrag av naturvårdsverket.
Naturvårdsplanen har inte uppdaterats i sin helhet men ett antal nya underlag som kompletterar
naturvårdsplanen har tagits fram. Innehållet i naturvårdsplanen med kompletterande underlag har under
åren arbetats in i skötselbeskrivningar för naturområden.

2.8 Kulturmiljöplan
Kommunfullmäktige 2002

Sollentuna har ett flertal områden som är viktiga att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Dessa
finns listade i kulturmiljöplanen som antogs 1993 och reviderades 2002. Syftet med planen är i första
hand att öka förståelsen och kunskapen om de kulturhistoriska värdena i miljön. Genom att synliggöra
de sociala, rekreativa och pedagogiska värden kulturmiljöerna har i Sollentuna blir det tydligt hur viktigt
det är att bevara dessa värden för kommande generationer. Även fornlämningar har ett viktigt
kulturhistoriskt värde och är skyddade enligt kulturminneslagen. Fornlämningarna berättar att
människor har bott, odlat marken och idkat handel i Sollentuna i över 3500 år. Engelska parken är ett
av de största fornlämningsområdena i Sollentuna men även Järvafältet är ett viktigt kulturlandskap med
många fornlämningar från järnålderns odlingslandskap.
Kulturmiljövård har flera gemensamma intressen med naturvården. Det handlar om att bevara och låta
människor uppleva karaktäristiskta miljöer som vittnar om en viss natur- eller kulturmiljö. I Sollentuna
ligger många kulturhistoriskt viktiga objekt och miljöer inom gränserna för kommunens naturreservat.
Skötseln av natur- och kulturhistoriska värden i naturreservaten gynnar ofta både natur- och
kulturmiljövärden. I de mer bebyggda delarna av Sollentuna är de skyddade fornlämningsområdena
även viktiga närnaturområden. De har tillsammans med parker en viktig funktion för grönstrukturen i
de bebyggda delarna av kommunen. Fornlämningsområdena används också som närnaturområden för
promenader, hundrastning och lek. Flera förskolor och skolor har också fornlämningarna som
närmaste naturområde. I skötseluppdraget av fornlämningarna ingår både att värna och visa miljön.

2.9 Urban grönstruktur
Pågående arbete som Stadsbyggnadsavdelningen startade 2014.

För att få ytterligare kunskap om värden och funktioner i Sollentunas grönområden görs tematiska
fördjupningar som beskriver den urbana grönstrukturen. De ska fungera som tillägg till översiktsplanen
med strategier och inriktningsmål för hur grönstrukturens kvaliteter och funktioner ska bevaras i den
byggda miljön. Syftet med underlagen för urban grönstruktur är att kartlägga, beskriva och analysera
värden, funktioner och samband i den bostadsnära naturen. I arbetet med den urbana grönstrukturen
granskas grönytornas utvecklingsmöjligheter vad gäller kvaliteter för människors rekreation och
välbefinnande, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Underlaget ska även peka ut ytor som anses
lämpliga för omhändertagande av dagvatten och andra ekosystemtjänster.
Genom bättre kunskap om värden i den bostadsnära grönstrukturen ska underlagen om urban
grönstuktur fungera som underlag vid diskussioner och bedömningar om grönområdens
utvecklingsbehov och andra anspråk. På så sätt har de urbana grönstrukturunderlagen även stor
påverkan på trafik- och naturenhetens arbete med park- och naturvård. Under 2014 och 2015 har ett
antal underlag till den urbana grönstrukturen tagits fram.
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2.9.1 Sociotopkarta
Sociotopkartan syftar till att kartlägga den bebyggda miljöns grönstruktur med avseende på funktion,
värden och tillgänglighet för Sollentunaborna. Kartläggningen bygger på ett material som tagits fram
genom en webbenkät (Bästa platsen) där omkring 800 sollentunabor deltagit samt på fokusintervjuer
och expertvärdering. Undersökningen visar att hela 59 % av kommunens markyta utgörs av sociotoper,
dvs platser med särskilda sociala värden. Naturreservaten har inte räknats in i kartläggningen även om
de också används i hög grad av sollentunaborna. Istället fokuserar sociotopkartan på de andra
grönområden som invånare beskriver som viktiga platser. Sammanfattningsvis visar sociotopkartan att
tillgången till Edsvikens och Norrvikens vatten- och strandmiljöer uppskattas av samtliga åldersgrupper
och invånare från hela Sollentuna. Annars skiljer sig svaren lite åt beroende på åldersgrupp. Bland
ungdomar är det främst naturmiljöer lämpliga för sportaktiviteter som är populära medan de äldre
nämner områden med höga kulturhistoriska värden.
De förbättringsområden som framkommit är främst att det i Tureberg finns en brist på både offentliga
grönområden som sociala värden och att tillgängligheten till naturområdena kan förbättras. Idag är det
ett flertal uppskattade platser som enklast nås med bil men gående, cyklister eller resenärer med
kollektivtrafik har svårare att ta sig dit. De satsningar som gjorts på utegym, friluftsliv och motionsspår
har fått positiv respons i webbenkäten och är något som sollentunaborna gärna vill se mer av.
2.9.2 Ekologiska landskapssamband
För att få ny kunskap om de biologiska värden som finns i Sollentunas parker och naturområden har
kartläggningar av ekologiska landskapssamband genomförts. Den ena kartläggningen har sin grund i
Rösjökilens samverkan där Sollentuna tillsammans med Upplands Väsby, Vallentuna, Täby och
Danderyd analyserat grönstrukturen i Rösjökilen. Fördelen med en analys över kommungränsen är att
underlaget för bedömningen av funktioner blir mer rättvisande eftersom naturen inte bryr sig om
kommungränserna.
Kartläggningen i Rösjökilen har gett kommunerna ny kunskap om var i Rösjökilen det finns fungerande
ekosystem och viktiga spridningsvägar för ett urval av arter som representerar viktiga
landskapssamband. De tre ekologiska sambanden som har undersökts är tallnätverk, vildbinätverk och
fladdermusnätverk. Analysen utgår från fakta om vad organismgruppen behöver i sitt område vad gäller
födosök och fortplantning. Viktiga områden med bra kvaliteter kallas livsmiljöområden. I dessa bedöms
förutsättningarna både för födosök och fortplantning. För att organismgruppen ska kunna leva
långsiktigt inom ett område men även sprida sig till nya områden är det viktigt med bra spridningsvägar.
Hur dessa spridningsstråk ser ut beror både på organismsgruppens spridningsförmåga och på
landskapets innehåll. De ekologiska landskapssambanden betonar landskapets funktion för den
organismgrupp man har valt. Landskapssambanden i Rösjökilen utfördes 2012-2014. Under 2015
kompletteras arbetet med en åtgärdskatalog för att förstärka och utveckla sambanden. Åtgärdskatalogen
ger exempel på brister i landskapet och vilka åtgärder som kan göras inom skötsel och planering för att
stärka landskapets innehåll och funktioner. Kartläggningen av ekologiska landskapssamband i
Rösjökilen beskriver viktiga samband som sträcker sig över kommungränserna inom Rösjökilen.
Som en del i arbetet med tematiska fördjupningar till Sollentunas översiktsplan kring urban
grönstruktur 2015 har även tre ekologiska landskapssamband analyserats för de mer bebyggda delarna
av Sollentuna. Sambanden som belyser de mer urbana delarna är vildbinätverk, trollsländenätverk och
skognätverk för småfåglar. Alla sambanden i den urbana grönstrukturen har genomförts under 2015
och är en något mer finmaskig analys än de som genomfördes i Rösjökilen.
Ett LONA-projekt som genomfördes 2017 har pekat ut 30 områden i Sollentuna där insatser är
prioriterade för att i den löpande skötseln stärka de ekologiska landskapssambanden.
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2.9.3 Ekosystemtjänster
Ett annat underlag som har tagits fram 2015 för att fördjupa kunskapen om Sollentunas grönstruktur är
det om Ekosystemtjänster i Sollentuna kommun. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som
naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga
produkter som spannmål, grönsaker och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och
pollinera växter. Kartläggningen av ekosystemtjänster i Sollentuna har inriktats på sex olika
ekosystemtjänster: småskalig matproduktion, vattenrening, flödesreglering, bullerdämpning, luftrening
och reglering av lokalklimat. I rapporten redogörs för
befintliga områden, vilka områden som är av betydelse för att bidra till dessa ekosystemtjänster idag,
bristområden, områden där tjänsten saknas eller är satt ur spel,
samt potentiella områden, områden där tjänsten kan stärkas.
Fokus för kartläggningen har varit bebyggda områden men för vissa tjänster har även områden utanför
tätorten vägts in eftersom dess påverkan sträcker sig längre än den egna placeringen.
Kartläggningen av ekosystemtjänster i Sollentuna utgör ett viktigt underlag till utvecklingsplanen för
Sollentunas parker och naturområden. Genom ekosystemtjänster synliggörs det hur människans
välbefinnande och välfärd är beroende av en fungerande natur. Parker och grönområden i våra städer
bidrar till värdefull rekreation men renar också luft och vatten, reglerar temperatur, tar upp nederbörd
och dämpar buller. Av den anledningen är det viktigt att hänsyn tas till ekosystemtjänster vid skötsel
och utveckling av kommunens parker och naturområden.

2.10 Verksamhetsplan för trafik- och fastighetskontoret
Trafik- och fastighetsnämnden 2015-2018

Ett styrdokument som har strategisk betydelse för trafik- och fastighetskontorets arbete med park- och
naturvård är kontorets verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver de mål och prioriteringar som
gäller för trafik- och fastighetskontoret och är ett övergripande underlag för genomförande av det
samlade uppdrag kontoret har. Planen revideras varje år och riktar sig till kontorets chefer och
medarbetare och ska fungera som stöd vid planering av den egna verksamheten. Trafik- och
fastighetskontoret har i dagsläget tre identifierade huvudprocesser; tillhandahålla lokaler och
anläggningar, förvalta lokaler, anläggningar och grönområden samt att myndighetsutöva.
För parkskötsel och naturvård innebär det att tillhandahålla tillgängliga grönområden, att förvalta och
underhålla dem så att långsiktiga värden bevaras och att hantera ärenden och beslut rättssäkert och
enligt gällande lagar. I verksamhetsplanen anges både vilket grunduppdrag samt övriga åtaganden varje
avdelning har under verksamhetsperioden. Grunduppdraget för park- och naturvården är att förvalta
kommunens parker, lekplatser, de fyra naturreservaten samt övriga grönområden.
Sollentuna kommun inför 1 januari 2019 en ny organisation. Trafik- och fastighetskontoret upphör och
parkskötsel och naturvård ingår i den nybildade samhällsbyggnadsavdelningen inom
kommunledningskontoret.

2.11 Vattenplanen
Kommunledningskontoret 2016-

Ett styrdokument kommer att ha strategisk betydelse för trafik- och naturenhetens arbete med parkoch naturvård är kommunens samlade arbete att ta fram en vattenplan. Trafik- och naturenheten ingår i
kommunens arbetsgrupp för vattenvård och arbetet med vattenplanen. I arbetsgruppen ingår också
SEOM.
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3. NULÄGESBESKRIVNING
I trafik- och naturenhetens grunduppdrag ingår det att förvalta kommunens parker, lekplatser, de fyra
naturreservaten, närnaturområden samt fornlämningsområden. Även om åtagandet att ta fram en
utvecklingsplan för kommunens parker och naturområden är nytt så har arbetet med park- och
naturvård pågått länge. I nuläget ligger både parkförvaltning och naturvård inom samma avdelning,
trafik- och naturenhetens, vilket inte alltid har varit fallet. Parkförvaltningen hörde fram till 2010 till
Sollentuna Energi och naturvården låg under fastighetsavdelningen. Att både park- och naturvården nu
ligger under samma kontor och enhet har flera fördelar då arbetet med kommunens parker och
naturområden kan bli mer enhetligt och effektivt i och med det nära samarbetet.
För att klargöra vilka områden trafik- och naturenheten ansvarar över samt hur de sköts för närvarande
följer en nulägesbeskrivning. Beskrivningen är uppdelad efter de olika områden som park- och
naturvården omfattar. Detta för att de parker och naturområden som finns i kommunen skiljer sig åt
och därmed behöver behandlas separat i utvecklingsplanen men också för att organisationen är
uppbyggd så att ansvaret är uppdelat mellan parkskötsel och naturvård. Först beskrivs hur kommunens
parkmark sköts i nuläget, där parker, gräsytor, lekplatser, mindre badplatser och hundrastgårdar ingår.
Därefter ges en beskrivning av hur naturområden som naturreservat, närnatur och fornlämningar sköts
i Sollentuna.

3.1 Sollentunas parker
I Sollentuna finns många parker med olika karaktärer och funktioner. Från större gräsytor som används
för olika aktiviteter till mindre gröna oaser och estetiskt vackra parkmiljöer. Trafik- och naturenheten
ansvarar för skötsel av parkmarken i kommunen med planteringar, torg och cirkulationsplatser men det
praktiska skötselutförandet är utlagd på entreprenad. Förutom skötsel av parkmark deltar trafik- och
naturenhetens parkförvaltare i olika projekt kopplade till parkerna i kommunen, att fungera som
expertstöd i exploateringsprojekt samt att utsmycka kommunens torg och parker efter årstid med
blommor, belysning och juldekorationer.
Som ett hjälpmedel i dialogen med sollentunabor kring synpunkter och felanmälan på parkmark har
trafik- och naturenheten ett samarbete med kommunens Kontaktcenter genom systemet ServiceNow.
Som komplement för frågor kring träd finns ett system där kommuninvånare kan ställa frågor kring
nedtagning av träd eller annan vegetation om särskilda motiv finns.

Edsbergs slott
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3.1.1 Parkmark
Den dagliga driften och skötseln av Sollentunas parker är utlagt på två olika entreprenader, med två
separata leverantörer. Leverantörer förbinder sig att följa de krav som står i upphandling och i
skötselbeskrivning. Leverantörer ska årligen upprätta en översiktlig arbetsplan för året där det beskrivs
hur planering och genomförande av entreprenaden ska utföras. Arbetsplanen skall innehålla tidplan för
arbetet, vilka personer som ingår i organisationen samt redovisning av egenkontrollsystem.
För att säkerställa kvalitet på utförande har leverantören skyldighet att löpande dokumentera och
rapportera sitt arbete till kommunen. Respektive avtal löper på 3 år, från start datum 2018-11-01. Om
leverantör utför sin entreprenad med eftersträvad kvalitet finns möjlighet till förlängning av avtal med
1+1+1 år.

Park i Silverdal

Tjänstebeskrivningen är det dokument som beskriver hur leverantören ska utföra skötseln av
parkytorna. Det finns skötselkriterier angivna för samtliga parkområden i kommunen, dessa ligger till
grund för den skötsel som leverantör förbinder sig att utföra. Tjänstebeskrivning för gräsytor,
bruksgräsmattor, träd, buskar, hårdgjorda ytor, grusplaner etc har samma skötselkriterier i hela
kommunen. Därav utförs skötsel av exempelvis en bruksgräsmatta på samma sätt i Rotebro som i
Helenelund. Den kategorisering av parkmark som har gjorts ligger till grund för hur entreprenören ska
sköta kommunens parker.
Parkytor är levande ytor och nyttjandegraden förändras över tid, vilket medför påverkan i form av ökat
slitage eller andra förandringsfaktorer. Vid behov genomförs översyn och revidering av grönytors
klassning. Nya kunskapsunderlag och nya kommunövergripande riktlinjer kring miljö och biologisk
mångfald kan vid mindre förändringar löpande uppdateras i dialog med entreprenören. Vid större
förändringar kan det även krävas justeringar av ingånget avtal med leverantörer.
Som ett hjälpmedel och till grund för planering och beslutsfattning gällande grönytor i Sollentuna
kommun, finns underlag som beskriver de ekologiska och rekreativa värden i Sollentunas grönområden.
Exempel på några av dessa underlag är utredningar om Urban grönstruktur och Sociotopkartan.
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3.1.1.1 Gräsklippning och renhållning

Gräsytor vid Strandvägen

För att hålla parkytor tillgängliga och trevliga att vistas på anger tjänstebeskrivningen även hur ofta
gräset bör klippas samt hur högt det får bli maximalt. Gräsytor som har regelbunden klippning används
ofta för lek och spontanidrott.
Alla gräs- och övriga parkytor städas och papperskorgar töms kontinuerligt under året. Generellt gäller
att samtliga delar i entreprenaden ska ge ett prydligt, trevligt och välstädat intryck. Skötselobjektens,
ytornas och utrustningens avsedda funktion ska upprätthållas så att inga skador utöver normal
förslitning uppstår, därför ingår det i leverantörens uppdrag att utföra veckovis tillsyn av samtliga
parkytor och parkutrustningar.
Leverantören har även ansvar för skötsel och renhållning av fontäner och vattenbassänger som finns i
utemiljön. Fontänanläggningar ska skötas så att de ger ett vårdat utseende och vattnet i bassängerna ska
vara rent från skräp, alger eller övriga växter under tiden fontänen är i drift.

Gåsbajssopning på gräsytor utmed Edsviken
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3.1.1.2 Miljökrav vid upphandling
Varje ny upphandling innehåller också ett flertal miljökrav som entreprenören måste följa. Kraven
anger dels att maskiner och arbetsredskap ska drivas med miljöanpassat drivmedel. Det ställs även krav
på att leverantören ska ha ett systematiskt miljöarbete. I upphandlingen står det att entreprenören ska
ha någon form av miljöledningssystem samt skriftliga rutiner som säkerställer detta. För att minimera
den negativa miljöpåverkan från entreprenaden ska också ogräsbekämpning i första hand ske genom
mekanisk eller manuell bekämpning. Termisk bekämpning kan tillåtas vid enstaka tillfällen. Inga
kemiska ogräsmedel får användas förutom vid bekämpning av björnloka eller parkslide och då endast
om insatsen görs i samråd med parkförvaltare.
3.1.2 Lekplatser
I den sociotopkarta som tagits fram för Sollentuna visade resultaten att sollentunaborna i genomsnitt
har 144 meter till närmaste offentliga plats för lek. Då räknades förutom lekplatser även platser för
naturlek och sällskapslek in i analysen, vilket ryms inom Boverkets rekommendation på max 300 meter
till närmaste lekplats.
I Sollentuna så finns det sammanlagt 63 stycken lekparker på allmän plats, fördelade över samtliga
kommundelar. Karta med lekplatserna finns på kommunens webbplats. Lekplatserna är utrustade med
olika lekredskap som rutschkanor, gungor, klätterställningar samt plats för lek eller spontanidrott.
Parkförvaltningen ansvarar för lekplatserna men skötseln av dem är utlagd på entreprenad. I
entreprenaden ingår det att sköta lekplatserna enligt upprättad skötselbeskrivning samt att säkerställa att
de är säkra att använda. Enligt skötselbeskrivningen ska alla lek- och idrottsredskap vara hela och
uppfylla de säkerhetskrav som anges i den Europeiska standarden SS-EN 1176. Kontinuerlig tillsyn av
utrustning och lekytor genomförs av leverantör veckovis. Vid tillsynen ska ytor och utrustning
kontrolleras och eventuella avvikelser eller fel åtgärdas eller återrapporteras till kommunen.
Säkerhetsbesiktning av lekplatserna genomförs en gång per år av certifierad besiktningsman och
protokollförs. Utöver den årliga besiktningen genomförs även utökade lekplatskontroller kvartalsvis.
Protokoll överlämnas till parkförvaltningen för uppföljning av eventuella åtgärder.

Lekplatsen Krönet 1 i Helenelund
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För att alla ska känna sig välkomna på kommunens lekparker är tillgänglighet en viktig aspekt vid
renovering och utveckling av lekytor. Utbudet av tillgänglighetsanpassad utrustning har ökat och
därmed även möjligheten att skapa attraktiva och tillgängliga lekplatser. Redan idag har flera av
Sollentunas lekparker utrustning anpassad för olika typer av funktionsvariationer. Vi arbetar ständigt
med att utveckla, förbättra och öka tillgängligheten på lekplatserna.
3.1.3 Hundrastgårdar
I kommunen finns ett flertal ordnade hundrastgårdar där hundar kan springa fritt under ägaren uppsikt.
I dagsläget finns elva hundrastgårdar på allmän plats i kommunen.
Tillsyn av hundrastgårdar sker i samband med övrig tillsyn av intilliggande parkytor. Även om inte
hundrastgårdar finns i samtliga kommundelar bedöms utbudet vara tillräckligt i nuläget. Vid många
bostadsområden finns närliggande naturområden med möjlighet att ta promenader med hunden.
3.1.4 Utsmyckning av kommunens torg och parker
Utöver den skötsel som entreprenören svarar för har trafik- och naturenhetens parkförvaltare ansvar
för att smycka ut parker, gator och torg i Sollentuna. Varje år görs ett annuellprogram där det framgår
vilka växter och färger som skall användas under kommande säsong. De blommor som väljs ut ingår i
teman av färger och former som ska passa runtom i kommunen. Först planteras vårblommor och efter
våren byts blommorna vid midsommar ut till mer långvariga sommarblommor. På några utvalda platser
som vid Turebergs torg planteras även ett tredje flor med växter som klarar sig under den svalare
säsongen. Varje år planteras även lökväxter runtom i kommunen. Antalet utplanterade lökar kan variera
år från år. Lökväxter som är självförökande är premierade för att säkerställa återkommande blomning.

Vårblommor på Turebergs torg

I Sollentuna finns även åtta fontäner som ger ett trevligt inslag i stadsmiljön. En vid Edsbergsparken,
en i Edsviken, en vid Aniaraplatsen, tre på Turebergs torg, en vid Rotsunda torg och en vid Douglas
Lithborns park.
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I parkförvaltningens uppdrag ingår även montering av dekorationsbelysning. Detta kan vara ljusslingor
i träd eller annan form av dekorbelysning på utvalda platser. Vid lucia placeras 500 marschaller ut i
kommunen och ljusdekorationer sätts upp vid stationsområdena inför jul. Under julen ordnar trafikoch naturenhetens parkförvaltare även julgranar på Turebergs torg, Rotebro torg och Norrvikens C för
att bidra till utsmyckning av torgen.
3.1.5 Badplatser
Trafik- och naturenheten ansvarar för sju mindre badplatser vid kommunens sjöar. Sollentunas stora
friluftsbad vid Rösjön drivs av kultur- och fritidskontoret.
Skötseln som beskrivs gäller följande badplatser: Tegelhagen (Edsviken), Strandvägen (Edsviken),
Badberget (Edsviken), Sjöberg (Edsviken), Viby (Ravalen), Torparängen (Norrviken) samt Trollholmen
(Norrviken). Nytt 2018 är daglig skötsel både vardagar och helger 15 juni till 15 augusti. Gåsbajs och
växtrester krattas upp från sandstranden och vattenbrynet. Gåsbajs sopas och tas bort från badbrygga.
Skräp plockas från marken. Soptunnor töms. Tillsyn av livboj, brygga, grillplats och informationsanslag.
På badplatser (Strandvägen, Torparängen och Trollholmen) med större gräsytor intill sopas gräsytorna
med hästdragen gåsbajssopare 1-2 gånger varje vecka. Vid Ravalen genomförs insamling av flytande
vattenväxter i början av säsongen och mitt i sommaren beroende på tillväxten av algerna. Gräsklippning
av kortklippta gräsytor intill badplatserna vid Strandvägen, Tegelhagen, Sjöberg (Borgvägen),
Torparängen och Trollholmen utförs av parkentreprenör. Bajamajorna (Holken) töms och städas varje
vecka. Badplatserna säkerhetsdyks före och under säsong.
Badvattenprover tas några gånger under sommaren. Resultaten visas på webbplatsen
www.havochvatten.se sök badplatsen. Vid dålig badvattenkvalitet sätts skyltar upp vid aktuell badplats.

Badplats med bänkbord och brygga vid Trollholmen i sjön Norrviken
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3.1.6 Naturområden på parkmark
Det finns en del bostadsnära naturområden i kommunen som ligger på parkmark som klassas som
naturmarksytor i tjänstebeskrivningen. Dessa ska precis som övriga parkytor ge ett välvårdat och
omhändertaget intryck.
Då skötseln av naturmark skiljer sig från parkskötsel, kan det medföra att innevånare ifrågasätter och
kommer med klagomål på hur skötseln bedrivs. Av den anledningen är det viktigt att förtydliga och
förklara den viktiga funktion stadsnära naturområden fyller. Alla grönytor i kommunen är inte avsedda
för vistelse och rekreation utan har andra funktioner som värdefulla länkar i den urbana grönstrukturen
och för biologiska spridningssamband. En ökad skötselnivå kan innebära att man går miste om de
biologiska värden som man eftersträvar. En ökad skötselnivå gör också att driftskostnaderna blir högre.
Många av naturmarksytorna kan få viktiga funktioner som mångfunktionella ytor enligt underlagen för
Urban grönstruktur. För ytor där skötseln huvudsakligen har en inriktning på naturvård och
ekosystemtjänster ska skötseln utföras av trafik- och naturenhetens naturvårdare.

Blomrika gräsyta på tidigare klippt gräsmatta

3.1.7 Tillkommande parkmark vid nyexploatering
Då Sollentuna är en kommun i snabb tillväxt där nya bostäder byggs kontinuerligt tillkommer nya
parker och bostadsnära naturområden med riktlinjer enligt den fastställda nya detaljplanen. Av den
anledningen är det viktigt att parkförvaltning och naturvård är insatta i nya exploateringsprojekt och
kan ge synpunkter på de ytor som enheten senare ska förvalta. Detta kan gälla både val av träd för
alléplantering eller frågor om dagvattenhantering. Underlagen inom Urban grönstruktur ger
förutsättningar för utformningen av nya ytor.
Parkförvaltarnas och naturvårdarnas ansvar ligger främst i att sköta drift och underhåll av redan
befintliga system. Genom att tidigt i processen få möjlighet att delge sin expertis kan funktion ur
driftsperspektiv och hållbarhet säkerställas. Ju tidigare parkförvaltarna bjuds in att delta planeringen
desto tidigare kan bland annat ökade driftskostnader tas in i budgetarbetet.
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3.2 Sollentunas naturområden
Trafik- och naturenhetens ansvar för att sköta kommunens naturreservat, närnaturområden och
fornlämningsområden. Till skillnad från parkytorna är skötseln av Sollentunas naturområden inte utlagd
på entreprenad utan det är egen personal från trafik- och naturenheten med hjälp av ett arbetslag från
arbetscenter som utför skötseln. En del av skötseln sker också genom kommunens arrendejordbruk.
Sedan början av 1990-talet finns en grupp kommunanställda Highland cattle kor som betar vissa
värdefulla våtmarker. Nordsvenska arbetshästar jobbar ett antal dagar per vecka med naturvårdsinsatser
som slåtter, utkörning av fällda träd, gåsbajssopning och servicerundor i naturreservaten.

Highland cattle vid Väsby sjöäng

Skötseln av Sollentunas naturområden skiljer sig beroende på vilket typ av områden det gäller. För
naturreservaten finns tillhörande reservatsbeslut och skötselplan medan skötseln av andra
naturområden inte alltid finns nedskriven. Skötseln grundar sig då på de skötselprinciper som har
utvecklats för olika naturtyper och genomförs med den kompetens som finns hos kommunens naturoch landskapsvårdare. Naturvårdsarbetet i kommunen bedrivs både som årligen återkommande
skötselinsatser och som mer avgränsade insatser. En stor del av arbetet med skötseln av Sollentunas
naturområden följer en återkommande årsplan. Under vintern utförs en hel del naturvårdsåtgärder i
skogen och landskapsvård kring öppna marker och sjöar. På våren rustas stängsel runt beteshagar och
anläggningar för friluftlivet som grillplatser, informationstavlor och spårmarkeringar ses över. Under
sommaren ägnas mycket tid till slåtter av kommunens fornlämningar, ängsmarker och våtmarker och
under hösten fortsätter landskapsvårdsarbetet med gallringar och landskapsvård. Löpande under hela
året utförs service och skötselåtgärder i naturreservaten med tillsyn och renhållning.
Förutom den dagliga skötseln av kommunens naturområden är trafik- och naturenhetens naturvårdare
delaktiga i olika projekt kopplade till naturen i Sollentuna. Ansvaret för planering och hantering av
fiskevård och fritidsfiske låg tidigare på kultur- och fritidskontoret men är sedan 2010 överfört till
trafik- och fastighetskontoret. Frågor kring viltvård och jakt hanteras också inom naturvården.
Det är viktigt att det finns information om hur olika typer av naturområden sköts. Åtgärder som görs i
naturreservat har stöd i skötselplaner och allmänheten har då också förståelse för att det som utförs är
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för reservatets bästa och både för besökares och för naturvärdens skull. När skötselåtgärder utförs
utanför naturreservat, i närnaturområden eller utmed stränder är det dock inte lika uppenbart att det är
naturvårdsåtgärder. Precis som de åtgärder som utförs inom naturreservaten så görs åtgärder i
närnaturområden för att värna om både ekologiska och rekreativa värden. Detta brukar förtydligas vid
skötselinsatserna med information till invånare för att öka förståelsen för hur naturvården bedrivs.
Som ett hjälpmedel i dialogen med sollentunabor kring synpunkter och felanmälan på parkmark har
trafik- och naturenheten ett samarbete med kommunens Kontaktcenter genom systemet ServiceNow.
3.2.1 Naturreservat
Sollentuna är en av de kommuner i landet som har störst andel skyddad natur. Inom kommunen finns
fyra naturreservat med olika karaktär som ger goda förutsättningar för biologisk mångfald och
upplevelser för besökare. Totalt är cirka en tredjedel av kommunens yta skyddad som naturreservat.
Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Länsstyrelsen inrättade redan 1979 naturreservatet
Östra Järvafältet. Södra Törnskogens naturreservat och Rösjöskogens naturreservat bildades 2010. De
är kommunala naturreservat som inrättades genom beslut i kommunfullmäktige. Sollentunas senaste
naturreservat är Tegelhagsskogens naturreservat som Sollentuna fattade beslut om 2014.
3.2.1.1 Östra Järvafältets naturreservat

Traditionell skötsel i historiskt odlingslandskap på Järvafältet

Järvafältet är en del av Järvakilen som sträcker sig från de centrala delarna av Stockholms innerstad,
genom Nationalstadsparken och vidare genom Sundbyberg, Solna, Sollentuna och Järfälla. Sammanlagt
är de nästan 3 500 hektar stort område varav 1 050 hektar ligger i Sollentuna. Syftet med Östra
Järvafältets naturreservat är att bevara ett stort tätortsnära naturområde med skogar och sjöar
omväxlande med ett levande kulturlandskap.
Inom reservatet finns en mångfald av olika naturtyper som åkrar, ängar, lövskogar, barrskogar, vassoch våtmarker samt öppna sjöar vilket ger bra förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Det finns ett
flertal sällsynta och skyddsvärda växter som är knutna till kulturmarkerna och ur faunasynpunkt är artoch individrikedomen stor. Närheten till tätbebyggda bostadsområden gör att Järvafältet är ett
välbesökt område för både rekreation och återhämtning. På Järvafältet finns vandringsleder, markerade
leder, stigar, rastplatser, raststugor och kaféer.
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Områdets främsta naturvärden utgörs av de vackra jordbruksmiljöerna med dess kulturhistoriska
värden. Jordbruksmarken är en bit levande kulturhistoria med fornminnen från brons- och järnålderns
odlingslandskap. För att bevara detta är ett aktivt jordbruk med betesdjur, ängar och åkrar en viktig del
av reservatets skötsel. Vid gårdarna Bög och Väsby finns besöksmål och aktiviteter kopplade till det
levande odlingslandskapet. Vid Bögs gård finns en visningsgård och vid Väsby gård bedriver
Naturskolan verksamhet. Kulturlandskapets vilda växter visas i Floras Trädgård vid Väsby gård. Inom
reservaten finns även fasta fornlämningar på 24 platser som minner om brons- och järnåldern. För
Östra Järvafältet finns en omfattande skötselplan med reservatsföreskrifter om vad som ska gälla inom
naturreservatet och utförliga riktlinjer för hur skötseln ska gå till. I föreskrifterna står det att Sollentuna
kommun ska vara naturvårdare men tillsyn, dispenser och revidering av skötselplanen är länsstyrelsens
ansvar. För Västra Järvafältet i Järfälla kommun finns en motsvarende skötselplan. Kommunerna och
länsstyrelsen ska genomföra en revidering av naturreservatens skötselplaner.
3.2.1.2 Rösjöskogens naturreservat

Skogsstig utmed stranden av Rösjön i Rösjöskogens naturreservat

Rösjöskogen ligger i Sollentunas östra del och är kommunens mest utpräglade fritidsområde. Mitt i
reservaten ligger Rösjön som omges av lättillgängliga stränder och badplatser och det finns
motionsanläggningar och bollplaner som erbjuder plats för fritidsaktiviteter och lek. Syftet med
Rösjöskogens naturreservat är att bevara ett grönområde för aktivt friluftsliv, såväl rörligt som
anläggningsbundet, att gynna värdefulla naturmiljöer och den biologiska mångfalden samt att säkra
grönstrukturen i en av Stockholmsregionens gröna kilar.
Rösjöskogens naturreservat ligger på promenadavstånd från omgivande bostadsområden och
reservatets tätortsnära läge gör att skötseln bör verka för ett ökat friluftsliv och ökad fysisk aktivitet
bland kommunens invånare. För att främja detta är det viktigt att säkerställa en god service och tydlig
information som underlättar upplevelser i naturen. De huvudstråk som går genom reservatet ska vara
lättframkomliga och det är viktigt att säkerställa goda kommunikationer till området.
Reservatets naturmiljöer ska vårdas och bevaras för att värna om den biologiska mångfalden. Syftet är
att bevara, återställa och nyskapa miljöer för skyddsvärda arter i reservatet och skötseln ska eftersträva
en mångfald i landskapet. För Rösjöskogens naturreservat finns beslut, reservatsföreskrifter samt en
skötselplan som anger hur naturreservatet ska skötas.
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Då Rösjökilen delas av flera kommuner har även ett större nätverk bildats med syfte att förhindra
oönskad fragmentering och barriäreffekter inom kilen. Samarbetet i Rösjökilen har fokuserat på att
utveckla kilens värden ur flera olika aspekter. För att säkerställa ekologiska landskapssamband
oberoende av kommunernas gränser har omfattande kartläggningar och samverkansprojekt
genomförts. Tack vare sådana initiativ har kommunerna nu god kännedom om var i Rösjökilen det
finns fungerande ekosystem och viktiga spridningsvägar för ett urval av bevarandevärda arter.
3.2.1.3 Södra Törnskogens naturreservat
Södra Törnskogen ligger i nordöstra delen av Sollentuna och är ett större skogsområde på cirka 500
hektar med en dramatisk natur. Syftet med Södra Törnskogens naturreservat är att bevara ett större
tätortsnära naturområde med vildmarkskaraktär för att erbjuda goda förutsättningar för friluftsliv och
biologisk mångfald. Reservatet ska ge möjlighet att uppleva ett sammanhängande skogsområde med
vildmarkskaraktär. Södra Törnskogen har även höga biologiska värden. Områdets storlek och
varierande natur gör att många arter trivs och det finns flera sällsynta arter i reservatet som indikerar
områdets höga biologiska värden. Precis som Rösjöskogens naturreservat är Södra Törnskogens
naturreservat en del av Rösjökilen. På så sätt är narturreservatet viktigt även i ett regionalt perspektiv.

Vildmarkskänsla i Södra Törnskogen

Största delen av naturreservatet utgörs av skogsmark med tall på de magra höjderna och löv- och
blandskog i de blötare partierna. Nästan hela Törnskogen ligger på över 40 meters höjd över havet och
inom reservatet återfinns kommunens högsta berg med fina utsikter över reservatet. I Södra
Törnskogen ligger även sjön Snuggan som är en näringsfattig sjö med spännande flora och väster om
Snuggan finns tre intressanta mossar där Törnskogsmossen är kommunens största mosse. Det finns
även ett flertal kulturella värden i naturreservatet. Långbroleden som är en gammal vikingaled löper
tvärs genom reservatet och utmed denna led finns en runsten från 1000-talet. Värdefulla kulturmiljöer
är även Vaxmora torp vid Norrvikens östra strand samt de spår man kan se i naturen av tidigare
markanvändning och äldre odlingsytor. Södra Törnskogens bevarandevärden är alltså främst knutna till
friluftslivet, hällmarkerna, de äldre granskogarna, våtmarkerna, lövskogarna och kulturmiljöerna. Hur
dessa värden ska bevaras finns beskrivet i den skötselplan som tagits fram för naturreservatet.
Norra delen av Törnskogen som ligger på mark som UpplandsVäsby kommun äger blev naturreservat
2017. Sollentuna och UpplandsVäsby samarbetar kring utveckling och skötsel av naturreservaten i
Törnskogen.
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3.2.1.4 Tegelhagsskogens naturreservat
Tegelhagsskogens naturreservat ligger i Sollentunas sydöstra del och är kommunens nyaste
naturreservat. Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett naturområde för rekreation och
aktivt friluftsliv som ger möjligheter till återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter. Tegelhagsskogen
har en varierande natur med inslag av äldre skogar, öppna kulturmarker och stränder vilket inbjuder till
en rad olika naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Den varierade naturen innebär även att reservatet
består av flera nyckelbiotoper och kulturhistoriska värden som gör det skyddsvärt även ut ett ekologiskt
och kulturhistoriskt perspektiv. De biologiska värdena i reservatet är huvudsakligen knutna till
kulturmarker, öppna marker, äldre barrskogar, lövträd samt till stränder. Inom reservatet finns flera
platser med svartpälsbi och andra hotade insekter. Av den anledningen har reservatet avgränsats så att
kända svartpälsbikolonierna ligger inom reservatets gränser och skötseln ska utgå från att bevara den
biologiska mångfald som finns. Det finns även flera värdefulla kulturhistoriska miljöer inom
Tegelhagsskogens naturreservat. Gårdsplatserna vid Kasbytorp och Tegelhagen är skyddsvärda
kulturvårdsobjekt och strax norr om Kasbytorp finns en fornlämning som vittnar om att området varit
bebott sedan järnåldern.
Tegelhagsskogens naturreservat ingår också i Järvakilen och är på så sätt del av Stockholmsregionens
gröna kilar. Området ligger som en isolerad avstickare upp mot norr från kilen som har sin
huvudsträckning vidare söderut. Tegelhagsskogen har även kontakt över Edsvikens vatten med
Bergendalsområdet och Rinkebyskogen i Rösjökilen vilket innebär att naturreservaten har en viktig
funktion som länk i Stockholmsregionens större sammanhängande grönstruktur.

Strandpromenaden utmed Edsviken i Tegelhagsskogens naturreservat

Tegelhagsskogens naturreservats värden är främst knutna till friluftslivet, kulturlandskapet,
hällmarkerna, barrskogsbranter och strandskog. För att bevara dessa värden har reservatet i likhet med
kommunens andra naturreservat en skötselplan där både generella inriktningar för området samt mer
specifika beskrivningar för olika vegetationstyper finns listade.
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3.2.2 Närnaturområden
Tillgång till rekreationsområden av hög kvalitet inom rimliga avstånd är en del av en god boendemiljö.
Förutom att de parker och större naturområden som finns i kommunen ska bevaras är det viktigt att
värna den natur som finns på närmre avstånd från bostaden. I översiktplanen betonas de mindre
naturområdenas betydelse som länkar i den större grönstrukturen. De är viktiga både som kvalitet för
de närboende men har också viktiga funktioner för ekologiska värden och funktioner. Skötseln av
närnaturen utgår från ekologiska, kulturhistoriska och rekreativa värden.

Naturen i höstskrud vid Bergendal

Sollentuna har flera närnaturområden som är viktiga att bevara. Flera av dem finns listade i
naturvårdsplanen från 1993 med en beskrivning av hur respektive område bör skötas för att de
kvaliteteter och värden som finns i området ska bevaras och utvecklas. För att nämna ett par områden
så är Rotebro skans, Sollentunaholm och Bergendal platser med viktiga naturvärden. Rotebro skans är
en av de få oexploaterade delarna av Stockholmsåsen och är intressant för både sin historia, geologi och
växtlighet. Sollentunaholm som ligger på en liten halvö i Norrviken är ett annat populärt naturområde
genom det vackra läget vid vattnet. Här finns ett stort antal olika lövträd som bidrar med värdefulla
miljöer för insekter, fåglar och svampar. Bergendal på Edsvikens östra strand erbjuder ett varierat
kulturlandskap med öppna marker, lövskog och strandmiljöer. Här finns ett litet område med bokskog.
Andra viktiga närnaturområden är Fyndetskogen, Amerikaskogen, Kvarnskogen, Norrvikens
nordvästra strand, Skillingeberget, Lillskogen och kulturmarkerna kring Svartinge, Överby och Skillinge.
Alla områden har inte skötselbeskrivningar än men skötseln sker på ett sätt som är anpassad efter varje
områdes kvaliteter. De nya underlagen för Urban grönstruktur kring ekosystemtjänster och ekologiska
spridningssamband ger vägledning i val av skötselinriktning. Många ytor i närnaturområden kan få
viktiga funktioner som mångfunktionella ytor enligt underlagen om ekosystemtjänster.
Naturen utmed stränderna i Sollentuna sköts med tanke på naturvärden, miljö och tillgänglighet. Syftet
med skötseln är att utveckla och behålla varierade strandsträckor. Det ska finnas en omväxling med
både öppnare partier och mer slutna partier med buskar och träd. En mångfald av olika arter och
höjder skall värnas och träd som al och pil som ger karaktär åt stranden ska gynnas. Tätare partier med
hägg och buskar är viktiga för fågellivet. Strandzonen har en funktion liknande ett skogsbryn med
omväxlande miljöer som innehåller mat och skydd åt djurlivet. Skötselåtgärderna syftar också till att de
öppningar som finns i vegetationen inte skall växa igen. Strandvegetationen bidrar också till viktiga
miljöer till fiskar och annat djurliv i vattnet.
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3.2.3 Fornlämningsområden
Sollentuna är rikt på fornlämningsområden som berättar att människor har bott, odlat marken och idkat
handel i Sollentuna i mer än 3500 år. Med över 2 000 kända fornlämningar tillhör Sollentuna en av de
fornlämningstätaste kommunerna i landet. Järvafältets kulturlandskap har gett fynd av stenyxor som
vittnar om att de första människorna där troligen var stenålderns jägare och fiskare. De första fasta
bosättarna kom under bronsåldern. Under järnåldern befolkades Järvafältet mer allmänt. Då började
skogarna öppnas upp och odlingsmarken gjorde framsteg. Både Bögs gård och Väsby gård ligger på
platser där järnåldersbönder bodde. Här finns gravfält från den tiden. Norr om Väsby gård och öster
om Norrtorp finns två fina fornborgar från järnåldern. Vibygravfältet i ekbacken i Viby och Knista
hammar öster om Häggvik är Sollentunas två största gravfält. Engelska parken i bostadsområdet
Edsviken är ett av de största fornlämningsområdena i södra Sollentuna. Här finns 114 gravar och är det
äldsta vårdade gravfältet i Sverige. Strax intill ligger Kummelbyåsen med 22 gravar och ett område vid
Drotsvägen med ca 10 högar.
Cirka 30 av Sollentunas mest betydelsefulla fornlämningsområden sköts enligt skötselplaner som RAÄ
har tagit fram under 1980- och 1990-talet. Dessa skötselplaner uppdateras 2017 – 2020 vad gäller
fornlämningarnas skötsel. Skötseln i de uppdaterade skötselplanerna kompletteras med hänsyn till
naturvärden och upplevelsevärden. Många fornlämningsområden ligger inom de tätbebyggda delarna av
kommunen. När invånaranatalet ökar genom förtätning och nya bostadsområden blir de allt fler som
nyttjar fornlämningsområdena för att komma ut i ett grönområde nära bostaden. Skötseln måste
anpassas till ett ökat besöksantal.

Järnåldersgrav, gravfält vid Edsviksvägen

3.3 Projekt inom parkskötsel och naturvård
Förutom det löpande skötselarbetet i Sollentunas parker och naturområden medverkar trafik- och
naturenheten också i projekt. Det kan handla om politiska uppdrag, kunskapsfördjupningar om naturen
i Sollentuna eller samverkan med andra kommuner eller organisationer. Att delta i projekt ger värdefulla
erfarenheter och kunskap att ta med sig i den löpande skötseln. Här beskrivs ett par projekt som varit
betydelsefulla för arbetet med parkskötsel och naturvård.
3.3.1 Barnens natur
Flera tidigare utredningar har visat att naturen i Sollentuna är viktig för barn och ungdomar i
kommunen. Naturvårdsplanen från 1993 betonade tillgång till natur för förskolor och skolor och att
skötseln ska gynna barnens nyttjande av naturen. Under 2013 skickades en enkät ut till samtliga
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förskolor och skolor i kommunen. Resultatet visade att flera förskolor och skolor regelbundet använder
närliggande naturområden för pedagogisk verksamhet och lek. Vistelse i naturen har flera positiva
effekter för barns upptäckarlust, motorik och koncentrationsförmåga. Av den anledningen är det viktigt
att säkerställa att förskolor och skolor har tillgång till naturområden i närheten av sin verksamhet. Med
bakgrund av detta har trafik- och fastighetskontoret fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
säkerställa att befintliga park- och naturområden i närheten av skolor och förskolor är lämpliga för
pedagogisk verksamhet och lek. Handlingsplanen presenterades för trafik- och fastighetsnämnden i maj
2014 och under 2015 har åtgärdera i handlingsplanen påbörjats och under perioden 2019-2022 är arbete
en naturlig del av den löpande skötseln av parker och naturområden. Arbetet ligger i linje med det
barnfokus som ska prägla kommunens planering av markanvändning men också med de mål om att
utveckla de olika kvaliteter som finns i kommunens naturområden.
3.3.2 Tysta områden
Naturupplevelser och tystnad är kopplat till hälsa och välbefinnande. I dagens mer tätbebyggda städer
är tillgång till tystnad inte lika självklart utan ett upplevelsevärde att värna om. Av den anledningen
genomförde Sollentuna under 2013 en inventering av tystnad och särskilda upplevelsevärden i
kommunens naturreservat. Resultaten visar att naturreservaten i Södra Törnskogen, Östra Järvafältet
samt Tegelhagsskogen erbjuder en stor variation av upplevelsevärden och under rätt förutsättningar
också riktigt tysta platser. I Törnskogen finns platser som trots närheten till storstaden är så tysta att de
nästan klarar Naturvårdsverkets förseslagna bullerklass 2. På många platser är dock tystnaden till stor
del beroende av att det råder rätt vind- och väderförhållanden. På platser i samtliga av de tre undersökta
naturreservaten kan en vindriktning vara avgörande för om det är E4:ans buller eller naturens tystnad
som dominerar platsens ljudbild. En viktig slutsats i projektet är därmed att om man ska utveckla någon
form av guider till särskilda upplevelsevärden och tystnad för storstadsnära områden så måste också
besökaren ges kunskap om hur väder och vind påverkar området. Upplevelsen i naturen är individuell,
men kommunen har en möjlighet att visa vägen till och tydliggöra de upplevelsevärden som finns.
Resultaten av undersökningen kan användas i skötseln och utvecklingen av Sollentunas naturreservat.
När naturstigar, vandringsleder eller andra besöksmål planeras vägs tysta miljöer in. Vägvisning till
områden med tystnad kan utvecklas.
3.3.3 Kartappen gröna kilar
För att göra det enklare att hitta ut i naturen och att
uppleva platser i länets gröna kilar har en ny app tagits
fram. Kartappen är resultatet av ett samarbete
mellan flera kommuner som gjort gemensam sak i att
förbättra informationen och öka tillgängligheten till
naturen i Rösjökilen. Appen hjälper invånare att hitta
till naturområden och besöksmål i naturen nära
anslutning till bostaden och längre bort över
kommungränser. Platser som beskrivs i appen är bland
annat entréer till naturen, vandringsleder, motionsspår,
tillgänglighetsanpassade besöksmål, naturreservat,
badplatser och andra intressanta målpunkter. Det är
också enkelt att tipsa vänner om de platser man tycker bra
om. Från 2018 ingår all natur i Sollentuna i appen.
3.3.4 Historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby
Sollentuna kommun har länge arbetat med att bevara det värdefulla kulturlandskapet mellan Bögs gård
och Väsby gård på Järvafältet. Projektet HOL (Historiskt Odlingslandskap mellan Bög och Väsby) är
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ett projekt som pågått sedan år 2000 och som gett Sollentuna en mängd erfarenheter av att bevara och
synliggöra de historiskt viktiga miljöerna i området. Under de gångna åren har även fler projekt och
samarbeten utvecklats. De senaste projekten är ett informations- och tillgänglighetsprojekt som
Stockholms läns museum slutförde i oktober 2015 och ett nytt LONA-projekt 2018 med ökad fysisk
tillgänglighet till området mellan Bögs gård och Väsby gård. Erfarenheterna från HOL kan spridas och
tillämpas på fler platser i Sollentuna.
3.3.5 Tillgänglighetsprojekt inom lokala naturvårdssatsningar LONA
Sollentuna kommun har under de senaste tio åren drivit ett antal projekt med ekonomiska bidrag från
Länsstyrelsen, LONA-projekt. Syftet med projekten har varit att testa och utveckla metoder för
informationsspridning och tillgänglighet. Erfarenheten från projekten ska sedan också kunna tillämpas i
andra naturområden i kommunen. Exempel på projekt: ”Kunskapsspridning – naturvärden i en av
målpunkterna i Järvakilen”, ”Ökad tillgänglighet till naturen”, Information och ökad tillgänglighet i
naturreservatets entréområde” samt ”Landskapsvärd”. Ett LONA-projekt drivs 2018-2019 med ökad
fysisk tillgänglighet till entréområden i kommunens fyra naturreservat.
3.3.6 Arbetshästar i skötseln av park och natur
Sollentuna kommun har drivit utvecklingsprojekt för att testa i vilka skötselmoment som arbetshästar
kan användas i kommunens naturvårdsarbete. Under de senaste åren är hästarna med i den ordinarie
skötseln. De är miljövänliga och skonsamma när det gäller att transportera ut virke och ris i känsliga
miljöer. Hästarna används i skötseln av det historiska bruket av odlingslandskapet mellan Bögs gård
och Väsby gård. Flera slåtterinsatser på ängsmarker runtom i Sollentuna görs också årligen med
hästarna. De klippta gräsytorna i parkområdena kring Edsvikens inre delar hålls rena genom
gåsbajssopning som utförs med hästdraget redskap. Hästarna används också i de servicerundor som kör
ut ved och hämtar sopor i naturreservaten. De är också bra informationsbärare och underlättar dialogen
och kontakten med sollentunaborna när skötselåtgärder genomförs.

Utkörning av träd efter gallring på fornlämningsområde.

3.3.7 Biotopdatabas
För att få mer kunskap om kommunens natur i de bebyggda delarna och för att kunna göra vidare
analyser om biologisk mångfald och ekosystemtjänster så deltar trafik- och fastighetskontoret
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tillsammans med Stadsbyggnadsavdelningen i ett projekt om att utveckla en länstäckande
biotopdatabas. Projektet ska ge en kartläggning av naturtyper i Stockholms län. Pilotområde är
Sollentunas urbana delar. Projektet är ett samarbete mellan Sollentuna kommun, länsstyrelsen i
Stockholms län, Stockholms Universitet, Metria med flera. Det är ett metodutvecklingsprojekt där man
vill använda satellitbilder i så stor utsträckning som möjligt i arbetet med en enhetlig biotopkartering av
länet. Syftet är att kommunerna i länet ska få en enhetlig metod för biotopkartering eftersom naturen
och djuren inte känner av kommungränserna. Sollentuna fick en prototyp levererad under våren 2015
som har kunnat användas i arbetet med att analysera grönytornas värden och funktioner. Fortsatt arbete
med utveckling av biotopdatabasen pågår.
3.3.8 Samverkan i gröna kilar
Rösjökilen delas av flera kommuner och är med sin sammanhängande grönstruktur en viktig
förutsättning för både biologisk mångfald och friluftsliv i norra Stockholmsregionen. För att undvika
oönskad fragmentering av kilen och barriäreffekter som försämrar kilens miljökvaliteter och
tillgänglighet har en samverkan startats där berörda kommuner deltar. Förutom Sollentuna är Sigtuna,
Vallentuna, Upplands Väsby, Täby, och Danderyd samt ett antal intresseorganisationer och andra
myndigheter med i projektet. Samarbetet i Rösjökilen har fokuserats på att utveckla kilens värden ur
flera aspekter, både ur kultur-, naturvårds- och friluftslivssynpunkt men även dess hälsofrämjande
effekter, t.ex. hur vistelse i naturen kan bidra till en förbättrad folkhälsa. Samverkan är en viktig del i
utvecklandet av mellankommunala samarbeten i Rösjökilen och ett bra exempel på hur Sollentuna kan
delta i samverkansprojekt för att utveckla kommunens parker och naturområden. I februari 2016
utökades samverkan att även innefatta Angarnkilen och Bogesundskilen. I och med denna utökning
ingår även Vaxholm och Österåker i samverkansarbetet.
3.3.9 Nätverk inom parkförvaltning
Även när det gäller skötsel av parker är det lärorikt att delta i nätverk och mellankommunala
samarbeten. Sollentunas parkförvaltare har sedan ett tiotal år tillbaka deltagit i nätverk där
parkförvaltare från kommuner i Stockholms län samlats för att berätta om sina verksamheter.
Nätverket innebär viktigt erfarenhetsutbyte och inspiration då varje kommun visar sina goda exempel.
Det finns även ett nyare nätverk som är inriktat på drift och gemensamma problemställningar inom
parkförvaltning. Det nätverket har startats på initiativ av Sollentuna och Sundbyberg och är också
öppet för samtliga kommuner i Stockholms län som vill delta. Trädfrågor blir allt mer aktuella och det
finns olika forum där vi följer trädfrågor och utbyter erfarenheter med andra.

3.4 Vattenvård
Vattenvård bedrivs idag på tre olika förvaltningar och på Sollentuna Energi och Miljö (SEOM). Arbetet
har sedan många år samordnats genom en vattenvårdsgrupp. För att samordna och effektivisera
kommunens vattenvårdsarbete tillsattes under 2010 en styrgrupp med chefer från berörda
förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för sin egen ekonomihantering. Styrgruppen bestämmer vad
som ska göras, hur budgeterade medel ska fördelas och inom vilka tidsramar arbetet ska genomföras.
Arbetsgruppen ansvarar för det praktiska arbetet. En verksamhetsplan med åtgärder tas fram för varje
år. Vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer i sjöar och vattendrag utgör ramen för
vattenvårdsinsatserna. En viktig uppgift för styrgruppen är att besluta om ansvarsfördelning mellan de
olika ingående förvaltningarna.
Då vatten inte känner några kommungränser utan rör sig inom avrinningsområden krävs det även
samarbete över kommungränser för att bedriva en god och effektiv vattenvård. Sollentuna har initierat
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och driver idag två samverkansgrupper för de avrinningsområden kommunen hör till, Edsviken i söder
och Oxundaån i norr. I Oxundaåns avrinningsområde samarbetar Sollentuna kommun med Upplands
Väsby, Sigtuna, Täby, Vallentuna och Järfälla för att utreda och förbereda åtgärder i de sjöar och
vattendrag som är berörda. Syftet med samverkansprojektet är att bidra till att Mälarens vatten även i
framtiden kan användas som dricksvatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av
växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen. Arbetet ska även leda till ökad
tillgänglighet till sjöar och vattendrag i avrinningsområdet.
I Edsvikens vattensamverkan samarbetar Sollentuna med Danderyd, Järfälla Solna, Stockholm och
Sundbyberg för att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken. Edsviken vattensamverkan syftar till att
initiera, koordinera och systematisera det vattenvårdsarbete som bedrivs i de sex kommuner som har
avrinning till Edsviken. Målet är att Edsviken ska uppnå god ekologisk status.

Dagvattendamm vid Vibyvägen

Det finns också ett par andra vattenvårdsprojekt som Sollentuna är delaktiga i. Ett projekt är ”Mälaren
– en sjö för miljoner” (MER) som syftar till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten och säkra
vattenresurserna i Mälaren och dess tillrinningsområden. MER finansieras dels av kommunerna med en
krona per invånare och år, och dels av Mälarens vattenvårdsförbund. Sollentuna är också medlem i
Svealands kustvattenvårdförbund, en ideell förening som på uppdrag av dess medlemmar mäter och
beskriver miljötillståndet längs hela Svealandskusten från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder. Ett
annat nätverk är Igelbäcksgruppen som arbetar med att informera och samordna de arbeten som pågår
inom tillrinningsområdets olika delar, främja Igelbäckens vattenvård samt att sprida kunskap om
naturvärdena i området.

4. MÅLOMRÅDEN OCH ÅTGÄRDSKATALOG
Underlaget för utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden ska fungera som ett
vägledande dokument i trafik- och naturenhetens arbete med parkskötsel och naturvård. Här beskrivs
hur parker och naturområden förvaltas och sköts idag men även den långsiktiga inriktningen för hur
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kommunens parker och naturområden ska skötas och utvecklas. Det övergripande målet är att utveckla
kvaliteten i de parker och naturområden som finns i Sollentuna.
För att lyckas med det är det viktigt att ha en god kännedom om de naturområden som finns, att
säkerställa att de sköts på rätt sätt, både nu och i ett längre perspektiv, samt att se till att de är
tillgängliga för sollentunabor och besökare. Underlaget för Sollentunas parker och naturområden är ett
dokument som riktar sig till trafik- och naturenheten som ansvarar för planens genomförande.
För den nya mandatperioden 2019-2022 har ett nytt underlag tagits fram Utveckling av skötseln av
Sollentunas parker och naturområden 2019-2022. Åtgärderna i det nya skötselunderlaget innehåller tre
målområden. Det tidigare egna målområdet 4 är nu integrerat i målområde 2.
1. Kategorisering, avgränsning, ansvar och tekniska stöd för skötseln av kommunens
parker och naturområden
2. Kvalitetssäkra värden och funktioner i parker och naturområden genom rätt skötsel,
samt förebygga och hantera effekterna av klimatförändringar
3. Säkerställa en god tillgänglighet till kommunens parker och naturområden
I åtgärdskatalogen beskrivs åtgärder grupperade efter målområde. Varje åtgärd är formulerad så att det
kan följas upp och har ett årtal eller ett årtalsintervall angivet när den ska genomföras. Många av
åtgärderna är av löpande karaktär och har därför inte ett årtal angivet. De är en del av det löpande
kvalitetsarbetet. För de övriga åtgärderna görs en prioritering där ett antal åtgärder väljs ut för det
närmast kommande året i samband med att återrapportering av årets åtgärder görs till nämnden i
december. Åtgärdskatalogen innehåller totalt 65 åtgärder.

Lieslåtter på artrik ängsmark
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4.1 Kategorisering, avgränsning, ansvar och tekniska stöd för skötseln
av kommunens parker och naturområden - MÅLOMRÅDE 1
Sollentuna kommun är rik på parker och naturområden med olika karaktärer och användningsområden.
Ett viktigt mål med skötselunderlaget är att kartlägga och beskriva vilka olika typer av grönområden
som finns i Sollentuna samt hur de kategoriseras. De fyra naturreservaten är tydligt avgränsade
områden liksom parker och lekplatser med synbara gränser. Utöver dessa områden finns ett flertal
grönområden och parkytor som inte är lika tydligt avgränsade, varken vad gäller funktion eller
skötselinriktning.
Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för att sköta kommunens parker och naturområden.
Underlaget ska klargöra vilka områden som klassificeras som parkmark, naturreservat, övriga
naturområden etc. Det kartmaterial som finns med information om kommunens parker och
naturområden uppdateras regelbundet och utvecklas ytterligare i sina användningsområden.
Avgränsningen mellan de områden som parkförvaltningen ansvarar för och de områden som
naturvården ansvarar för ska vara tydlig och logisk. Avgränsning mot andra fastighetsägare eller
driftsansvariga är också viktig att hålla aktuell. Att klargöra vilka parker och naturområden som finns i
Sollentuna är viktigt för att kunna bevara och utveckla en sammanhängande grönstruktur i kommunen
som en del i regionens grönstruktur.
ÅTGÄRDSKATALOG 2019-2022 FÖR MÅLOMRÅDE 1
Kategorisering, avgränsningar, ansvar och tekniska stöd för skötseln av kommunens parker och
naturområden, 5 rubriker och 8 åtgärder. *fortsättning/vidareutveckling från tidigare plan
Rubrik

Åtgärd

Tillkommande områden kategoriserats och sorterats under antingen
parkskötsel eller naturvården. *

Löpande

1.2 Tydliggöra
rollfördelning och
avgränsningen gentemot
andra

Fortsätta i nya samhällsbyggnadsavdelningen och tydliggöra
avgränsningarna internt och mot nya Sollentuna kommunfastigheter.

Löpande

Utveckla dialog med andra driftansvariga tex SEOM, Sollentunahem,
Trafikverket, kraftledningsägare.

2020-2022

1.3 Gemensamt
kartunderlag

Fortsatt utveckling av park- och naturvårdens kartskikt och
uppdatering med mer detaljerad information. Anpassa och lägga till
funktioner, tex underlag för uppföljning och koppling med
skötselbeskrivningar till kartskikten. *

Löpande

Tillgång för entreprenörer till delar av kartunderlaget, tex genom
webbkarta.

2019

Huvuddelen av skötselunderlag är tillgängliga i GISO. Tillsammans
med IT hitta tekniska lösningar som fungerar bättre i fält.
Som komplement och/eller för mer detaljerad information kan egna
lösningar eller andra externa lösningar testas.
Bättre överblick på tillkommande och avgående ytor ger bättre
framförhållning och beredskap på förändringar. Ökning av
invånarantal ställer nya krav på skötseln.

Löpande

1.1 Kategorisering och
ansvarsfördelning

1.4 Digital information
ute i fält *
1.5 Utveckla
framåtblicken och
beredskap på
förändringar

År

2020-2022
Löpande

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER INOM MÅLOMRÅDE 1:

4.1.1 Kategorisering och ansvarsfördelning av områden
För att kunna utveckla kvaliteten i Sollentunas parker och naturområden är det viktigt att ha ett bra
kunskapsunderlag och god kännedom om de områden som kommunen förvaltar. Det ska inte finnas
några oklarheter kring vilka områden trafik- och naturenheten ansvarar över och vilka naturområden
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som ligger under andra fastighetsägare eller förvaltningar. Med en tydligare bild av vilka parker och
grönområden som finns i kommunen är det även viktigt att ansvarsfördelningen är bra och logisk
mellan parkskötsel och naturvård. Ett nära samarbete kring skötseln av gröna ytor kring kommunens
verksamhetsfastigheter är också viktig. Med en tydlig ansvarsfördelning är det enklare att samordna
skötselinsatser så att utförandet kan bli mer effektivt. Det ska inte finnas några områden som inte är
kategoriserade utan kommunen ska ha kunskap om samtliga grönområden och vilket ansvarsområde de
ligger inom samt vilken skötsel som utförs på platsen.
4.1.2 Tydliggöra rollfördelning och avgränsning gentemot andra
Förutom de parker och naturområden som trafik- och naturenheten ansvarar för finns det andra
grönytor i Sollentuna. Det kan vara exploateringsytor, mark på fastighetsmark eller mark som andra
förvaltningar ansvarar för. Sådana naturområden och grönytor lämnas ibland utan skötsel en tid varpå
invånare kan uppleva dem som ovårdade. För att undvika detta bör trafik- och naturenheten initiera ett
tydligare samarbete med exploateringsenheten kring att ta reda på var och hur många sådana tomter det
finns samt hur de bör skötas. Det är viktigt att tydliggöra att det inte ingår i trafik- och naturenhetens
uppdrag att förvalta exploateringsytor. Däremot bör kontoret vara välvilligt till att hjälpa till och hitta
bra lösningar för hur grönområden kan skötas under exploateringsprocessen.
4.1.3 Gemensamt kartunderlag
Med en tydligare bild av vilka parker och naturområden som finns i kommunen är det även viktigt att
det finns bra och uppdaterade kartor. Det bör finnas ett gemensamt kartunderlag över de grönområden
som trafik- och naturenheten sköter, både för det egna kontoret skull men också för att kontaktcenter,
politiker och övriga intressenter ska kunna få en bild av ansvaret för grönområdena. Geografiska
informationssystem, GIS, är ett användbart verktyg för att skapa översikt över kommunens parker och
naturområden. För parkmarken i kommunen finns ett omfattande kartskikt med kategorier som tydligt
visar var olika sorters parkytor finns i kommunen och skiktet ligger också till grund för den
skötselbeskrivning som entreprenören följer. När det gäller naturvården är kartunderlaget inte lika
omfattande. Det finns ett kartskikt som visar vilka områden som ligger under naturvårdens ansvar men
det är inte lika enhetligt uppbyggt som parkskiktet. Naturvårdens kartmaterial bör uppdateras och fyllas
på med mer detaljerad information om olika områdens karaktär och skötsel. Förutom det mer
detaljerade innehållet ska kartunderlaget också enkelt visa vad som förvaltas genom parkskötsel och vad
som förvaltas genom naturvårdsåtgärder.
4.1.4 Digital information ute i fält
Parkskötsel och naturvård är verksamheter som ofta är ute i fält och därför är det viktigt att
information som finns i kartor och annat digitalt material ska vara möjligt att komma åt ute i fält.
Genom att lägga in skötselbeskrivningar i kommunens GIS-program kan trafik- och naturenheten och
förvaltare enkelt komma åt information på plats istället för att avstämning mot kartmaterial och
underlag måste ske separat. Skötselbeskrivningar för de parker och naturområden som kommunen
förvaltar ska finnas tillgängligt i kommunens kartprogram GISO.
4.1.5 Utveckla framåtblicken och beredskap på förändringar
Bättre överblick på tillkommande och avgående ytor ger bättre framförhållning och beredskap på
förändringar. Ökning av invånarantal ställer nya krav på skötseln.

35

UTVECKLING AV SKÖTSELN AV SOLLENTUNAS PARKER OCH NATUROMRÅDEN 2019-2022

4.2 Kvalitetssäkra värden och funktioner genom rätt skötsel MÅLOMRÅDE 2
Den variation av grönområden som finns i Sollentuna erbjuder invånare och besökare en mängd olika
funktioner och upplevelsevärden. För att bevara variationsrikedomen ska både större och mindre
parker och naturområden skötas med inriktning på att lyfta fram och utveckla områdenas karaktär och
kvaliteter. Varje plats förutsättningar ska ligga till grund för den skötsel som bedrivs. Detta kräver en
hög ambitionsnivå i kommunens skötselinsatser, både vid planering, genomförande och utvärdering av
de åtgärder som utförs.
För att varje grönområde ska få rätt skötsel krävs goda kunskaper om naturområdenas värden, både vad
gäller ekosystem och artsammansättningar samt hur grönytorna används och vilka rekreativa värden en
yta har. Järvafältets karaktär som kulturlandskap, Törnskogens karaktär som vildmark och
Rösjöskogens och Tegelhagsskogens karaktär som fritidsområden skall behållas och utvecklas.
Parkernas funktion som platser för rekreation och kontemplation ska stärkas och bostadsnära
naturområden ska skötas för att stärka den urbana grönstrukturen.
Det är viktigt att säkerställa att nya kunskapsunderlag tas in i de skötselbeskrivningar som finns. Det
handlar om att skapa skötselunderlag som är anpassade efter respektive område och att skötselinsatser
uppdateras efter hand. De nya underlagen kring Urban grönstruktur ger värdefull kunskap för att
uppdatera skötselbeskrivningar. Ett sätt att kvalitetssäkra skötseln är även att regelbundet utvärdera
resultatet av de skötselinsatser som utförs. Skydd av enskilda objekt och arter är viktigt men fokus bör
ligga på att se helheter i landskapet och värna att ekologiska funktioner och strukturer bevaras.
De naturområden som finns i Sollentuna har även viktiga funktioner i beredskapen för att möta
framtida klimatförändringar. Det är därför viktigt att se skötseln av kommunens parker och
naturområden i ett längre perspektiv. En viktig del i arbetet med att förebygga och hantera
klimatförändringar är att sköta naturen på ett sätt så att ekosystemens förmåga att bidra till
klimatanpassning bibehålls och stärks, såsom erosionsskydd, infiltrering av dagvatten, luftomblandning,
binda partiklar, beskuggning mm. Detta kan säkerställas genom en genomtänkt och väl utförd skötsel
men även i riktade satsningar.
Att förebygga och hantera effekterna av klimatförändringar handlar till stor del om att bevara och
utveckla det gröna i städerna. Gröna städer kan hålla en jämnare temperatur, bidra till ökad luftkvalitet
och ta hand om större nederbördsmängder än städer med få grönytor. Alléer längs vägar, träd i
stadsmiljön och annan växtlighet på tak eller fasader bör uppmuntras. Inom ramen för naturvården ska
kolinlagringen i vegetation och mark öka. Detta innebär att skötseln ges en inriktning som tar tillvara
naturens egen förmåga att binda kol för att kompensera för de träd som tas ned vid exploatering så att
naturens förmåga att binda kol inte försämras. Vid ökade nederbördsmängder blir även en effektiv
dagvattenhantering allt viktigare.
Då skötseln av Sollentunas parker är utlagd på entreprenad är upphandling ett viktigt medel för att
försäkra sig om att viss miljökvalitet följs. Miljökrav kopplade till kommunens mål med klimatarbetet
ska ställas på entreprenörer vid upphandling som säkerställer att deras maskiner och verksamhet lever
upp till ställda krav i linje med kommunens klimatstrategi.
ÅTGÄRDSKATALOG 2019-2022 FÖR MÅLOMRÅDE 2
Kvalitetssäkra värden och funktioner i kommunens parker och naturområden genom rätt skötsel, 22
rubriker och 39 åtgärder.
Rubrik

2.1 Fördjupa kunskapen
om naturvärden och
skötselmetoder

Åtgärd

2019

Trafik- och naturenheten tar del av nya underlag och arbetar in ny
kunskap i skötseln och skötselbeskrivningarna *

Löpande

Trafik- och naturenheten uppdatarar eller tar fram nya underlag vid
behov för att stärka kunskapen och underlag för skötsel *

Löpande
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2.2 Skötselprinciper för
olika naturtyper
2.3 Skötselbeskrivning
för parkmark
2.4 Naturreservatens
skötselplaner

2.5 Skötselbeskrivningar
för närnaturområden
2.6 Skötselbeskrivningar
och skötselplaner för
fornlämningsområden
2.7 Arbete med invasiva
främmande arter

2.8 Uppföljning och
utvärdering

2.9 Samverkan och
nätverk

Löpande arbete med att utveckla skötselprinciper för de vanligaste
naturtyperna.* Erfarenheterna från projektet Blomrika gräsytor ett
WWF-projekt fortsätter som en del av löpande skötsel av gräsytor.
Skötselbeskrivningen för parkmark uppdateras efter nya underlag. Nytt
skötselunderlag finns som underlag för nya parkupphandlingen.

Löpande

Sollentuna kommun ska uppvakta länsstyrelsen för att de ska prioritera
revidering av skötselplanen för Östra Järvafältet som är ett naturreservat
som har inrättats av länsstyrelsen.

2020-2022

Enligt riktlinjer från Naturvårdsverket ska skötselplaner utvärdaras och
revideras efter 10 år. Sollentunas första kommunala reservat bildades
2010 för Törnskogen och för Rösjöskogen. Tegelhagsskogen bildades
2014. Den närmaste revideringen görs 2020.

2020-2022

Fortsatt arbete med skötselbeskrivningar till särskilt värdefulla
naturområden som idag saknar skötselbeskrivningar. *
Regelbundna fornvårdsrundor och skötseldiskussioner med
länsstyrelsens upphandlade fornvårdskonsulter. Cirka hälften av de
skötta fornlämningarna är kvar att besöka och uppdatera
skötselplanerna för.*
Sammanställa och uppdatera den kunskap vi har, arbeta med
information, utveckla våra skötselmetoder för löpande skötseln och
även göra riktade insatser. Att arbeta systematiskt och långsiktigt
kommer att vara nödvändigt. Arbetet ska göras i dialog med
länsstyrelsen som har det regionala ansvaret för åtgärder mot invasiva
arter.
Använda rutiner för att löpande följa upp skötselinsatserna inom parkoch naturvården. Veckorapport och avstämningsmöten varje månad
med parkentreprenörer är underlag för kompletterande skötselåtgärder.
Dagbok från de arbetslag som inom Arbetscenter jobbar med park och
naturvård. Naturvård för egna dagböcker med beskrivning av utförda
skötselåtgärder. *
Regelbundna statuskontroller av vegetationsytor inom park tillsammans
med entreprenör och oberoende grön besiktningsperson. Statuskontroll
visar andelen renoveringsobjekt, ytor som måste åtgärdas med åtgärder
mer än löpande skötseln. Utveckla informationen om kvalitetsarbetet
för att synliggöra arbetet.
Skötselbeskrivningen för parkmark mäts mot mätbara mål, tex andelen
väl skötta ytor ska nå en viss procent.
Utveckla kopplingen mellan löpande utvärdering och mer systematiskt
och långsiktigt arbete med andra styrdokument i kommunen.
Sollentuna deltar i enkätundersökningar för Bästa naturvårdskommun,
Sveriges friluftskommun samt andra liknande enkäter.

Löpande

Medverka i andras besöksenkäter eller genomföra egna enkäter till
reservatsbesökare.

2020-2022

Genomföra besöksräkningar. Det ger oss värdefull information om
besöksanatal i olika parker och naturområden. Vi har besöksräknare
som kan skilja hästar, gående och cyklister.

2019

Park och naturvård är aktiva i flera olika nätverk om park- och
naturvårdsskötsel. Vi bevakar också nya forum och samverkansformer
som dyker upp.*

Löpande

Medverka aktivt i samarbete för Rösjökilen och Järvakilen. *

Löpande

Utveckla former för dialog med kommuninvånare kring utveckling av
parker och grönområden.
Regelbundet naturvårdsforum för hela eller delar av kommunen där
lokala föreningar och enskilda bjuds in till skötseldiskussioner.

2019
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2.10 Nya parker och
naturområden

Trafik- och naturenheten är med och bevakar park- och naturfrågor i
tidiga skeden av planprocessen. Rutiner för detta ska säkras i nya
samhällsbyggnadsavdelningen. Gäller även bygglov och
strandskyddsärenden.

Löpande

Riktlinjer för överlämningen av ny parkmark från exploatering till drift
har tagits fram säkerställs i nya samhällsbyggnadsavdelningen. *

2019

2.11 Geografisk
samordning av skötsel

För att få en bättre helhetsbild och rationellare skötselinsatser ska park
och naturvårdsåtgärder samordnas geografiskt och i tid.

2019

2.12 Kontaktnät med
kompetenta utförare

Bred bas av kompetenta entreprenörer och andra utförare ska samlas i
ett kontaktnät för park- och naturvårdsåtgärder.

2020-2022

2.13 Skydd och hänsyn
vid tillfälliga arbeten och
markupplåtelser

Rutiner ska beskrivas för skydd och hänsyn vid tillfälliga arbeten och
stadsutveckling som utförs av andra än park och natur. Tydliga rutiner
och riktlinjer för återställning efter arbeten och markupplåtelser.

2019

2.14 Olovligheter och
annektering av park- och
naturmark

Utveckla tydligare rutiner med information, handlingsplan och åtgärder
för olovligheter på park- och naturmark. Som förvaltare av parker och
naturmark måste vi kunna föra uppgifter vidare för åtgärd. Juridiska
ställningstaganden är en fråga för kommunen som markägare. Frågan
bör lyftas till kommunjuristen.

2019

2.15 Underlätta service
och räddningsinsatser

För snabbare och säkrare insatser av räddningstjänsten ska besöksmål
inom parker och naturområden ha systematik i adress, koordinater eller
annan id som underlätter insatser. I tillgängliga områden är adress också
viktig för färdtjänst.

2019

2.16 Ökad egen kapacitet

För snabb och kvalitetssäker insats är det bra att park och naturvård har
kapacitet att utföra vissa åtgärder i egen regi. Vi ska ta fram en lista på
skötselåtgärder där vi kan öka den egna kapaciteten.

2020-2022

2.17 Öka park- och
naturområdenas förmåga
att binda kol

Skötselinsatser i park och naturvård utförs för att gynna inlagring av kol
i vegetation och mark. *

Löpande

(Förebygga och hantera
effekterna av
klimatförändringar)

Checklistan används för dokumentation av trädfällning och
trädplantering i parkskötsel och naturvård. *

Löpande

2.18 Vattenrening och
flödesreglering

Trafik- och naturenheten deltar i kommunens vattenvårdsarbete och
medverkar vid genomförandet av vattenvårdsåtgärder. *

Löpande

(Förebygga och hantera
effekterna av
klimatförändringar)

Ombyggnad och nybyggnad av våtmarker på park- eller naturmark där
det bedöms att åtgärder ger ökad effekt.

2020-2022

2.19 Luftrening och
reglering av lokalklimat

Trädslagen varieras vid nya planteringar stadsmiljön. Medverkar i
planeringsskedet och påverkar val av trädslag. Mall för val av buskar och
träd i olika miljöer används. *
Vegetation i trafiknära lägen utvecklas till flerskiktad genom att
rutinmässig slyröjning har ersatts av selektiv gallring. Mall för val av
buskar och träd i olika miljöer används. *

Löpande

(Förebygga och hantera
effekterna av
klimatförändringar)
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2.20 Mångfunktionella
grönytor
(Förebygga och hantera
effekterna av
klimatförändringar)

2.21 Miljökrav i
upphandlingar

Nya planteringar görs i träd- och buskfattiga gräsmarker för luftrening
och reglering av lokalklimat. Mall för val av buskar och träd i olika
miljöer används. *
Fortsatt arbete med underlag för hur grönytor kan användas för flera
funktioner. Dialog med kommunens övriga arbete med urban
grönstruktur. *
Under 2017 togs 30 exempelområden fram inom ett LONA-projekt
som underlag för utveckling av ekologska landskapssamband. Några
områden i varje kommundel har valts ut. Förstärkningsåtgärder ska
göras i utvalda områden.
Aktuella och skarpa miljökrav finns med i samtliga upphandlingar med
entreprenörer. Miljöaspekter vägs in vid inköp av material. *

Löpande

För att minska transporter, minska annan miljöpåverkan och öka
kvaliteten i återställning ska vi jobba med lokalt material som kan
återanvändas. Vi bör ha några mindre platser i kommunen där vi
tillfälligt kan lagra jord, sten och virke som ska återanvändas.

2019

Löpande
Löpande

Löpande

(Förebygga och hantera
effekterna av
klimatförändringar)

2.22 Platser för tillfällig
material och
masshantering
(Förebygga och hantera
effekterna av
klimatförändringar)

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER INOM MÅLOMRÅDE 2:

4.2.1 Fördjupa kunskapen om naturvärden och skötselmetoder
För att arbetet med park- och naturvård ska vara effektivt i Sollentuna är det en förutsättning att man
har goda kunskaper om de värden som finns i naturen. Som nulägesbeskrivningen visat finns det en
mängd material som ligger till grund för hur områden ska skötas. För att arbetet ständigt ska utvecklas
och bli bättre är det viktigt att även fortsättningsvis öka kunskapen om värden i naturen samt att
löpande uppdatera skötselbeskrivningar med ny kunskap när det gäller hur parker och natur i
Sollentuna ska skötas. De underlag som tagits fram kring urban grönstruktur ska arbetas in i befintliga
skötselbeskrivningar och skötselprinciper. Nya underlag tas fram vid behov.
4.2.2 Skötselprinciper för olika naturtyper
För att kvalitetssäkra skötseln av Sollentunas parker och naturområden bör all skötsel utgå från
grundläggande skötselprinciper. De principerna ska vara uppdaterade med de nya underlag som tagits
fram och följa inriktningen i kommunens översiktsplan och andra övergripande dokument.
Skötselprinciperna ska formuleras och sammanfattas i en skötselhandbok och utgöra basen när
skötselplaner eller skötselbeskrivningar upprättas och revideras samt när snabba och mer akuta insatser
behöver utföras. Skötselprinciperna kan också användas för informationsspridning på webben, via
kontaktcenter eller på informationstavlor i kommunens naturområden.
4.2.3 Skötselbeskrivning för parkmark
Den skötselbeskrivning som ligger till grund för entreprenörens skötsel kallas i den nya upphandlingen
2018 för tjänstebeskrivning. Den gäller för samtliga parkområden i Sollentuna är uppdelad efter vilken
typ av mark det handlar om. Kategoriseringen av parkmark utgör ett bra underlag och innebär även att
det är enkelt att uppdatera beskrivningen. Då nya underlag har tagits fram som gett fördjupade
kunskaper om den urbana grönstrukturen och ekologiska spridningssamband bör därmed
skötselbeskrivningen för parkmarks ses över och uppdateras. De mål som finns i tjänstebeskrivningen
ska också vara mätbara så att de går att följa upp löpande.
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4.2.4 Naturreservatens skötselplaner
För att säkerställa att de skötselåtgärder som utförs i Sollentunas naturreservat bidrar till att bevara och
utveckla de värden som finns i reservaten är det viktigt att skötselplanerna är aktuella och har mätbara
mål som kan följas upp. För Östra Järvafältet är det länsstyrelsen som beslutar om revideringar i
skötselplanen och ett arbete med att ta fram en ny skötselplan med mätbara mål har påbörjats. De
andra tre naturreservaten i Sollentuna är däremot kommunala naturreservat och då reservaten är relativt
nybildade är skötselplanerna aktuella och med mätbara mål. Uppföljningen av målen bör samordnas så
att jämförelser kan göras mellan reservaten men också separat för varje reservat. En mall för hur
uppföljningen ska gå till bör tas fram.
4.2.5 Skötselbeskrivningar för närnaturområden
För att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i Sollentunas parker och naturområden är det viktigt
att säkerställa att skötseln sker på bästa sätt och är väl anpassat till respektive område. Enligt
kommunens översiktsplan ska särskilt värdefulla naturområden skötas enligt en skötselplan. Detta för
att säkerställa att de värden naturområdena innehåller ska bevaras. I nuläget finns skötselplaner för
kommunens naturreservat samt skötselbeskrivningar för parkmarken. Det finns dock ett flertal andra
närnaturområden, både inom parkförvaltningens och inom naturvårdens ansvar, som varken har
skötselplaner eller skötselbeskrivningar. I och med att samtliga naturområden ses över ska ett urval och
en prioritering av områden som ska få nya och uppdaterade skötselplaner och skötselbeskrivningar
göras.
4.2.6 Skötselbeskrivningar och skötselplaner för fornlämningsområden
Cirka 30 av Sollentunas mest betydelsefulla fornlämningsområden sköts enligt skötselplaner som
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har tagit fram under 1980- och 1990-talet. Dessa skötselplaner uppdateras
löpande vad gäller fornlämningarnas skötsel. Länsstyrelsen erbjuder från 2015 ett visst årligt stöd för
utveckling och skötsel. Områdena bör också skötas med hänsyn till naturvärden och upplevelsevärden
vilket bör vägas in i de nya uppdaterade skötselbeskrivningarna och skötselplanerna. Ett stort antal
fornlämningsområden ingår också i kommunens naturreservat. Reservatens skötselplaner har en
skötselbeskrivning av fornlämningsområdena som gynnar de fysiska fornlämningarna men även miljön
kring fornlämningarna och de växter och djur som är knutna till miljön. I takt med att Sollentunas
bebyggelse växer kommer allt fler fornlämningar nära intill bostadsområden och fler kommer att
besöka områdena. Det kommer behöva ökade skötselinsatser inom dessa fornlämningsområden. Det
juridiska skyddet av fornlämningarna är formulerade i Kulturmiljölagen (1988:950) och är inte kopplad
till skötselplaner.
4.2.7 Arbete med invasiva främmande arter
En invasiv främmande art är en växt eller ett djur som med hjälp av människan har introducerats till
områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och har egenskaper som gör att de sprider sig
snabbt i den nya miljön och leder till negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden eller för
människan.
För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande arter finns
sedan 1 januari 2015 EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning
av invasiva främmande arter. Enligt den är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera,
använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den
s.k. unionsförteckningen över invasiva främmande arter. Den 3 augusti 2016 listades de första 37
arterna på unionsförteckningen. Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter kontinuerligt. I
augusti 2017 uppdaterades unionsförteckningen med ytterligare 12 arter. Från 1 jan 2019 kommer EUförordningen införlivas i Svensk lagstiftning.
40

UTVECKLING AV SKÖTSELN AV SOLLENTUNAS PARKER OCH NATUROMRÅDEN 2019-2022

Nedanstående växtarter som idag finns i Sollentuna har listats som invasiva främmande arter inom
EU1,2,3. Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla levande exemplar av
dessa arter. Undantag finns för arter som har stor spridning samt för kommersiell handel.
För mer information se www.naturvardsverket.se och www.havochvatten.se.
Svenskt namn
Vetenskapligt namn
gul skunkkalla
Lysichiton americanus
jättebalsamin
Impatiens glandulifera
jätteloka
Heracleum mantegazzianum
Naturvårdsverket tar även upp några arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige, men som inte är
EU-reglerade: blomsterlupin, Lupinus polyphyllus, parkslide, Fallopia japonica, vattenpest, Elodea
canadensis och vresros, Rosa rugosa. Jättebalsamin och parkslide finns i några områden där de bildar
täta bestånd. Gul skunkkalla finns på några få platser i mindre antal.
I den upphandling av parkskötsel för parkmark som gäller från hösten 2018 ingår en viss bekämpning
av lupiner i parkmark. För skötsel av naturområden utanför parkmark kommer naturvården successivt
att komplettera äldre skötselinstruktioner och när nya skrivs ange om invasiva arter finns inom området
och hur de ska hanteras.
Att arbeta systematiskt och långsiktigt kommer att vara nödvändigt. Sammanställa och uppdatera
kunskap om arterna i Sollentuna, arbeta med information, utveckla våra skötselmetoder för löpande
skötseln och göra riktade skötselinsatser. Arbetet ska göras i dialog med länsstyrelsen som har det
regionala ansvaret för åtgärder mot invasiva arter.
4.2.8 Uppföljning och utvärdering
Ett viktigt steg i att utveckla och kvalitetssäkra resultatet av skötseln av kommunens parker och
naturområden är även att se till att arbetet dokumenteras och utvärderas regelbundet. Att säkerställa en
skötsel med god kvalitet kräver en ambitiös nivå genom hela kedjan från planering till genomförande
och slutligen uppföljning av de åtgärder som genomförs. Trafik- och naturenheten ska ha goda rutiner
för att följa upp sitt arbete med park- och naturvård och se till att erfarenheter tas tillvara.
Erfarenheterna är viktiga när nya insatser och åtgärder planeras. Förutom att uppföljning görs av de
egna skötselinsatserna är deltagande i andra former av uppföljning också värdefullt.
Kommunens årliga miljöredovisning är ett sätt att säkerställa att arbetet går i rätt riktning och
deltagande i enkäter och rankinglistor kan också ge en hint om hur Sollentuna ligger till i förhållande till
andra kommuner. I Sollentuna kommuns arbete med att bli mest attraktiva kommun 2019 finns några
åtgärder som berör utvecklingsplanen för parker och naturområden. Naturvården har varit med i de
senaste omgångarna av enkäterna bästa naturvårdskommun och Sveriges friluftskommun. Att årligen
delta i enkätundersökningar samt utvärdera resultatet av placering är ett sätt att mäta kommunens
naturvårdsarbete.
4.2.9 Samverkan och nätverk
För att kvalitetssäkra skötseln av kommunens parker och naturområden är det som tidigare beskrivet
viktigt med regelbunden uppföljning och utvärdering av det egna arbetet. Det handlar om att lära av
sina egna misstag och ständigt sträva efter att vässa och förbättra arbetet. Det är även värdefullt att få
inspiration utifrån. Kunskapsåterföring genom nätverk över kommungränserna är ett effektivt sätt att ta
del av andra kommuners erfarenheter vad gäller skötselinsatser i parker och naturområden. Redan i
nuläget finns flera etablerade nätverk för gemsamma frågor och drift- och underhållsarbete vilket bör
fortsätta och utvecklas. För att samla dialogen med lokala föreningar bör även ett lokalt nätverk skapas.
Sollentuna kommun har idag, vid sidan av samverkan i Rösjökilen, ett mer informellt samarbete med
flera friluftsorganisationer, natur- och kulturföreningar, scouter, koloniföreningar mm. Genom ett
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”naturvårdsforum” kan intresserade föreningar bjudas in till ett vårmöte och ett höstmöte. Syftet är
utbyte av information, diskussion och erfarenhetsutbyte. Gruppen har inga befogenheter att fatta
beslut. Ett mer fördjupat samarbete med de enskilda föreningarna kan utvecklas som en fortsättning
när behov finns kring specifika frågor.
4.2.10 Nya parker och naturområden
När Sollentuna växer och nya bostäder byggs tillkommer även nya parker och naturområden som
trafik- och naturenheten ska sköta och underhålla. Av den anledningen är det viktigt att kommunens
naturvårdare och parkförvaltare medverkar i detaljplanerarbeten och ger synpunkter på de ytor som
kontoret senare ska förvalta. Genom att delge sin expertis tidigt i processen kan överlämningen från
exploatering till förvaltning ske så smidigt som möjligt. Ju tidigare trafik- och naturenheten informeras
och bjuds in att delta desto tidigare kan även ökade driftskostnader planeras in i budgeten.
4.2.11 Geografisk samordning av skötsel
För att få bättre helhetsbild och rationellare skötselinsatser ska park- och naturvårdsåtgärder samordnas
geografiskt och i tid. Detta kan minska på utsläpp vid transporter, bättre utnyttja kompetens och sänka
kostnader. För att möjliggöra denna samordning kommer samarbetet och dialogen mellan parksköstel
och naturavård utvecklas.
4.2.12 Kontaktnät med kompetenta utförare
En bred bas av kompetenta entreprenörer och andra utförare ska samlas i ett kontaktnät för park- och
naturvårdsåtgärder. Genom att vara aktiv i olika samverkansformer och erfarenhetsutbyten kan ett
bredare kontaktnät skapas. Det kan vara aktuellt att genom upphandling bredda basen av
samarbetspartners.
4.2.13 Skydd och hänsyn vid tillfälliga arbeten och markupplåtelser
Rutiner ska beskrivas för skydd och hänsyn vid tillfälliga arbeten och stadsutveckling som utförs av
andra än park och natur. Tydliga rutiner och riktlinjer för återställning efter arbeten och
markupplåtelser. Dialogen med de som utför arbetet är viktig. Platsen bör besökas och en beskrivning
ska göras som beskriver platsen före arbetsinsatsen. Foton kan användas som dokumentation och som
underlag för återställningen.
4.2.14 Olovligheter och annektering av park- och naturmark
Utveckla tydligare rutiner med information, handlingsplan och åtgärder för olovligheter på park- och
naturmark. Som förvaltare av parker och naturmark måste trafik- och naturenheten kunna föra
uppgifter vidare för åtgärd. Juridiska ställningstaganden är en fråga för kommunen som markägare.
Frågan bör lyftas till kommunjuristen. Informationen via Kontakcenter och på webben bör utvecklas.
4.2.15 Underlätta service och räddningsinsatser
För snabbare och säkrare insatser av räddningstjänsten ska besöksmål inom parker och naturområden
ha systematik i adress, koordinater eller annan id som underlätter insatser. I tillgängliga områden är
adress också viktig för färdtjänst. Dialog med räddningstjänsten om lämpligt utförande.
4.2.16 Ökad egen kapacitet
För snabb och kvalitetssäker insats är det viktigt att park och naturvård har kapacitet att utföra vissa
åtgärder i egen regi. Lista de skötselåtgärder där vi kan öka den egna kapaciteten. Det kan skapas genom
egna redskap, maskiner eller annan utrustning men också genom att kunna hyra utrustning som inte
används så ofta. Egen kompetensutveckling ger också bättre egen kapacitet.
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4.2.17 Öka park- och naturområdenas förmåga att binda kol
Enligt Sollentunas klimatstrategi ska kolinlagringen i naturen gynnas i den löpande skötseln av
kommunens gröna ytor. Skötseln av park- och naturområdena ska bedrivas så att nettoinlagringen av
kol ökar och så att mängden koldioxid i luften kan minskas. För att uppnå det ska kommunens skogar
ha en naturvårdsinriktad skötsel. En naturvårdsinriktad skötsel av kommunens skogar ger en större
inlagring av kol i vegetationen jämfört med en skogsbrukad skog. Genom att skogsbruk inte bedrivs
ökas biomassan i skogen och därmed skogens kollager både i vegetation och i marken. I parker och
närnaturområden ska en flerskiktad vegetation eftersträvas och vid trädfällning ska nya träd planteras
om en naturlig föryngring inte anses ha goda förutsättningar. Åtgärder som ökar humushalten i marken
ger också en ökad kolinlagring. Detta kan ske både i skogsmark och på öppen mark. Gräsmark som är
djuprotad och variationsrik binder mer kol i marken. Då åtgärder för ökad kolinlagring finns med i
klimatstrategin har arbetet med kolinlagring inom ramen för kommunens naturvård redan påbörjats.
Det behövs dock tydligare beskrivningar av hur arbetet med kolinlagring bedrivs samt rutiner för hur
uppföljningen ska gå till.
4.2.18 Vattenrening och flödesreglering
Ett förändrat klimat kan innebära ökade nederbördsmängder och risker för översvämningar. Av den
anledningen är det viktigt att det finns ett långsiktigt perspektiv i kommunens arbete med park- och
naturvård. Naturen har en viktig funktion i att både rena och reglera vatten så att risken för
översvämningar kan minskas. Våtmarker, sänkor och svämplan är av stor betydelse för både
vattenreglering och flöden. Vid höga vattenflöden behöver vatten kunna ansamlas på lämpliga ytor utan
att övrig mark översvämmas. Sollentuna ska därför värna om de våtmarker som finns i kommunen och
säkerställa att de sköts enligt skötselplaner. Där det bedöms finnas behov och vara lämpligt bör även
nya våtmarker anläggas. Vid sjöar och vattendrag finns också funktionella kantzoner som har en
renande och vattenhållande effekt. Dessa kantzoner har betydelse för tätortens dagvattenhantering och
bör därför bevaras och utvecklas.

Våtmark som renar och fördröjer vatten i Södra Törnskogens naturreservat

43

UTVECKLING AV SKÖTSELN AV SOLLENTUNAS PARKER OCH NATUROMRÅDEN 2019-2022

4.2.19 Luftrening och reglering av lokalklimat
Vegetation i stadsmiljön har flera viktiga funktioner. Det är cirka 70 procent mindre föroreningar längs
en gata med träd än längs en gata utan träd. Lövträd är mest effektiva sommartid då de har en stor
lövyta som kan fånga upp partiklar och absorbera avgaser. Vintertid är däremot barrträd mer effektiva
eftersom de är gröna året om och har en större sammanlagd bladyta än lövträd. Av den anledningen är
det viktigt att variera träd i stadsmiljön. En större variation i de träd som placerats vid vägar och på
andra platser i stadsmiljön bidrar också till en minskad sårbarhet om en trädsort angrips av en sjukdom
och slås ut. Det är också bra att ha buskage och annan vegetation som komplement så att vegetationen
blir flerskiktad. Förutom att vegetation i stadsmiljön renar luften bidrar det även till att reglera
lokalklimatet och skapa skugga varma sommardagar. Träd längs eller vegetationsklädda tak och väggar
bidrar dessutom till att reducera buller i staden vilket bör eftersträvas när nya planteringar planeras.
4.2.20 Mångfunktionella grönytor för ekosystemtjänster
I takt med att Sollentuna växer ökar konkurrensen om mark allt mer. Fler bostäder och fler invånare i
kommunen innebär också att det blir ett högre tryck på de parker och grönområden som finns i
Sollentuna. När fler invånare vistas i naturen är det viktigt att naturområdena sköts på ett
tillfredsställande sätt och har en god tillgänglighet. Samtidigt kommer grönytor få en ökad betydelse ur
andra perspektiv i framtiden. Den urbana grönstrukturen blir viktigare att bevara när städer förtätas och
vid kraftiga regn behöver parker och andra grönytor kunna fungera som uppsamlingsytor för vatten.
För att hantera kommande klimatförändringar behöver grönytorna därmed vara mångfunktionella. Av
den anledningen är det viktigt att det finns god kunskap om de funktioner grönytor har samt hur de kan
varieras efter behov. Nya kartläggningar av Sollentunas grönstruktur och hur kommunens natur kan stå
emot framtida klimatförändringar har tagits fram i samband med den urbana grönstrukturplanen. Dessa
underlag ska därmed gås igenom med syfte att hitta olika användningsområden för de grönområden
som trafik- och fastighetskontoret sköter och ansvarar för.
4.2.21 Miljökrav i upphandlingar
I arbetet med att förebygga klimatförändringar är det också viktigt att säkerställa att de entreprenörer
som utför arbete åt kommunen följer uppställda miljökrav. Vid upphandling av en entreprenad ska
därför miljökrav vara med i upphandlingen. Ogräsbekämpning ska endast ske med naturliga medel och
det finns krav på att transporter ska ske med förnyelsebara drivmedel. Miljökraven ska även uppdateras
regelbundet så att de både är aktuella och skarpa.
4.2.22 Platser för tillfällig material och masshantering
För att minska transporter, minska annan miljöpåverkan och öka kvaliteten i återställning är det viktigt
att jobba med lokalt material som kan återanvändas. I kommunen bör det finnas några mindre platser
för tillfällig lagring av jord, sten och virke som ska återanvändas.
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4.3 Säkerställa god tillgänglighet till parker och naturområden MÅLOMRÅDE 3
En tätare stad ställer högre krav på tillgänglig natur med rekreationsmöjligheter. Enligt Boverkets
riktlinjer bör invånare inte ha mer än 300 meter till bostadsnära natur och inte mer än 1 kilometer till
större friluftsområden för att uppleva naturen som tillgänglig. Detta bör eftersträvas i Sollentuna så att
invånare har tillgång till natur oavsett var i kommunen de bor.
För att säkerställa en god tillgänglighet till naturen i Sollentuna finns tre perspektiv som är viktiga. För
det första ska det finnas bra information om vilka parker och naturområden som finns i kommunen,
var de ligger samt hur man tar sig dit. Väl på plats ska besökaren välkomnas med informationstavlor
som ger besökaren kunskap om området och vad som finns att uppleva på platsen. I större parker och
naturområden är det även viktigt att det finns vägvisning som leder besökaren vidare in i området. För
att säkerställa en god tillgänglighet till kommunens parker och naturområden är även aktiviteter och
projekt viktiga åtgärder som trafik- och naturenheten initierar och deltar i. Att det finns en geografisk
spridning på de insatser som görs är också viktigt. Det innebär att lyckade åtgärder som görs för att öka
tillgängligheten till naturen i en kommundel även bör genomföras i andra delar av kommunen.
Att naturen ska vara tillgänglig för invånare och besökare i kommunen handlar även om att personer
med funktionsvariationer ska kunna ta del av Sollentunas parker och natur. Tillgänglighetsanpassningar
ska göras på platser som är lämpliga och den information som finns vid kommunens naturreservat ska
vara tydlig vad gäller framkomlighet och service så att varje enskild besökare kan göra en egen
bedömning av sin förmåga att ta sig runt i området. Områden som är tillgängliga ska öka i antal.
ÅTGÄRDSKATALOG 2019-2022 FÖR MÅLOMRÅDE 3
Säkerställa en god tillgänglighet till kommunens parker och naturområden,
6 rubriker och 18 åtgärder.
Rubrik

3.1 Information på
webben och i appar

3.2 Tryckt
informationsmaterial

3.3 Informationstavlor på
plats

3.4 Aktiviteter som
uppmuntrar vistelse i

Åtgärd

ÅR

Ny organisation för kommunens webbplats har genomförts under 2018.
En uppdatering av innehållet genomförs med mål att ha mindre mängd
information och mer uppdaterat innehåll. Tillsammans med
webbredaktionen uppdatera innehållet om parker och natur.

2019

Utveckla appen Naturkartan med information om alla naturområden i
kommunen och ett urval av fornlämningarna.

2019

Utveckla appen Naturkartan med information om badplatser och ett
urval parker.

2019

Följa utbudet av nya appar.*

Löpande

Separata foldrar finns för samtliga naturreservat. De två fodrar som
saknas har skjutits upp till 2019 för att få med de satsningar på
tillgänglighet som genomförs 2018-2019. *

2019

En folder tas fram för kommunens parker och lekplatser. Oklarhet om
ägande och ansvar för vissa lekplatser. Det bör klargöras innan foldern
trycks.*

2020-2022

Minst ett par parker i kommunen har fått informationstavlor. På skylt
vid park även närmaste gatuadress eller koordinater för snabb insats av
räddningstjänst.*

2019

Utbyte av äldre skyltar på kommunens vårdade och skyltade
fornlämningar, ca 40 platser.

2019

Minst en årlig aktivitet som inbjuder att vistas i naturen genomförs i
varje naturreservat *

Löpande
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park och natur

Minst en aktivitet i någon av kommunens parker, utöver
Edsbergsparken, genomförs. *

Löpande

3.5 Naturupplevelser som
är tillgängliga för alla
invånare

Informationen i funktionshinderrådets informationsutskick uppdateras
och en löpande dialog har etablerats. Guidningar erbjuds för att visa
tillgängliga områden i Sollentuna.
Tillgänglighetsåtgärder som riktar sig till personer med
funktionsvariationer genomförs i parker och naturområden. LONAprojektet med tillgängliga entréområden i fyra naturreservat pågår 20182019, över 100 åtgärder utförs. Erfarenheterna och metoderna från
projektet ska sedan löpande användas vid ombyggnad och nyanläggning.

2019

Rullstolstillgängliga platser i naturreservaten får markering i appen
Naturkartan.

Löpande

Tillgänglig badplats. Ny ramp på badplats i Norrviken och tillgängligt
dass. Ramp finns idag endast vid Rösjöbadet.

2020-2022

Åtgärder på minst en lekplats per år får tillgänglighetsanpassning vid
renovering eller nybyggnad. *

Löpande

Tillgänglighetsåtgärder som riktar sig till några olika målgrupper (tex
äldre, familjer, förskola och skola, andra språk) har genomförts i parker
och naturområde. *
LONA-projektet med tillgängliga entréområden i fyra naturreservat
pågår 2018-2019, över 100 åtgärder utförs. Erfarenheterna och
metoderna från projektet ska sedan löpande användas vid ombyggnad
och nyanläggning. Nya LONA-projekt kan sökas under perioden 20192022. *

Löpande

Appen Naturkartan som tidigare bara fanns för Rösjökilen finns nu för
hela Sollentuna. Både parker och naturområden kan vara med. Appen
Round me har flygbilder med information om entréområden till våra
naturreservat. Apparna ökar tillgängligheten till Sollentunas parker och
naturområden.

Löpande

3.6 Projekt som bidrar till
en ökad tillgänglighet

Löpande

Löpande

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER INOM MÅLOMRÅDE 3:

4.3.1 Information på webben och appar
För att invånare och besökare i Sollentuna ska hitta ut i naturen är det viktigt att det finns tydlig och
uppdaterad information på hemsidan, både om vilka parker och naturområden som finns samt hur man
tar sig dit. Vad gäller naturvården finns det i nuläget information om naturreservaten samt ett par
närnaturområden och fornlämningsområden. När det gäller parkerna i Sollentuna så finns det i nuläget
mindre information på hemsidan.
Ny organisation för kommunens webbplats har genomförts under 2018. En uppdatering av innehållet
genomförs med mål att ha mindre mängd information och mer uppdaterat innehåll. Tillsammans med
webbredaktionen uppdatera innehållet om parker och natur.
Utveckla appen Naturkartan med information om alla naturområden i kommunen och ett urval av
fornlämningarna. Utveckla appen Naturkartan med information om badplatser och ett urval parker.
Följa utbudet av nya appar.
4.3.2 Tryckt informationsmaterial
Ett annat sätt att sprida information är genom att ta fram tryckt material i form av foldrar, broschyrer
och faktablad. För naturreservaten finns en del tryckt material tillgängligt och fler foldrar med mer
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detaljerad information om reservaten tas löpande fram. Foldrar bör även tas fram för att sprida
information om Sollentunas parker då det fortfarande saknas. En annan form av tryckt material är
kartor över de parker och naturområden som finns i Sollentuna. Kommunkartan ska innehålla
information om de grönområden som finns och för större naturområden kan det behövas särskilda
kartor för just de områdena. Invånare bör också få information om kommunens naturområden i
samband med att de flyttar till Sollentuna genom informationstidningen Nyinflyttad.
Separata foldrar ska finnas för samtliga naturreservat. De två fodrar som saknas har skjutits upp till
2019 för att få med de satsningar på tillgänglighet som genomförs 2018-2019. En folder tas fram för
kommunens parker och lekplatser. Oklarhet om ägande och ansvar för vissa lekplatser. Det bör
klargöras innan foldern trycks.
4.3.3 Informationstavlor på plats
När invånare och besökare i Sollentuna tar sig ut i naturen ska de också välkomnas med information på
plats vid besöksmålet. I nuläget finns välkomsttavlor vid kommunens naturreservat där besökare får
information om reservaten. Utbyte av äldre skyltar på kommunens vårdade och skyltade fornlämningar
pågår, ca 40 platser.
Informationstavlor bör även finnas vid kommunens större parker för att ge besökare information om
parkens historia och karaktär, liknande den information som finns vid Edsbergsparken. Ett par parker
med särskilt intressant historia ska väljas ut och förses med informationstavlor som ger besökare
information om parken. För en bättre dialog med kommuninvånarna är det även värdefullt att det finns
namn på parker och naturområden. I samarbete med Sollentunas sociotopkarta togs ett antal namn
fram på områden där det tidigare varit otydligt vilket namn som gäller. Arbetet fortsätter och parker
och naturområden namnges för att skapa större igenkänning och en starkare känsla för platsen.
På skyltar vid parker och naturområden ska även närmaste gatuadress eller koordinater finnas för snabb
insats av räddningstjänst.
4.3.4 Aktiviteter som uppmuntrar vistelse i park och natur
För att säkerställa en god tillgänglighet till naturen i Sollentuna är det även bra att anordna aktiviteter
och projekt där invånare bjuds in till vistelse i naturen. På Järvafältet anordnas sedan många år tillbaka
skötselaktiviteter, temavisningar, vandringar och projekt kopplade till det historiska odlingslandskapet
samt aktiviteter kring visningsgården vid Bögs gård. Liknande aktiviteter och projekt ska göras även i de
andra naturreservaten för att sprida information om deras karaktär och skötsel. Förutom aktiviteter i
naturreservaten ska det även ordnas dagar med aktiviteter i Sollentunas parker. Invigningar av nya
lekplatser, plantering av blomsterprogram eller liknande kan vara exempel på aktiviter som kan ordnas.
4.3.5 Naturupplevelser som är tillgängliga för alla invånare
Att parker och natur i Sollentuna ska vara tillgänglig handlar även om att underlätta för kommunens
invånare att ta del av de parker och naturområden som finns. Personer med funktionsvariationer ska
kunna besöka parker, lekplatser och naturområden likväl som andra invånare. Genom det lokala
funktionshinderrådets finns information om lämpliga besöksmål i Sollentuna. Detta bör utvecklas med
mer information om Sollentunas parker och naturområden. När kommunens lekplatser renoveras ska
minst en av de fem som renoveras varje år utrustas med gummiasfalt och anpassade gungor som ger en
bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Rullstolstillgängliga platser i
naturreservaten får markering i appen Naturkartan.
Förutom aktiviter och åtgärder som riktar sig till personer med fysiska funktionsvariationer kan
åtgärder som riktar sig till specifika målgrupper också lyftas fram, tex att nå målgrupper med annat
språk än svenska, aktiviteter för äldre, för barn och barnfamiljer samt för förskola och skola.
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Att sprida kunskap och information om allemansrätten ska också genomföras för att gynna
tillgängligheten för fler. Materialet ska finnas på flera språk.
4.3.6 Projekt som bidrar till en ökad tillgänglighet
För att sprida information om och öka tillgängligheten till Sollentunas parker och naturområden ska
trafik- och naturenheten initiera och delta i projekt som ökar tillgängligheten. Inom naturvården har ett
flertal projekt genomförts de senaste åren. Som nulägesbeskrivningen visat har exempelvis en kartapp
utvecklats för att ge invånare vägvisning till Rösjökilens naturområden och nu även Järvakilen. Detta
ska utvecklas även för parker och bostadsnära natur. Ett annat sätt att uppmuntra invånare till vistelse i
naturen är att regelbundet presentera nyheter om parker och naturområden på kommunens webbplats.
LONA-projektet med tillgängliga entréområden i fyra naturreservat pågår 2018-2019, över 100 åtgärder
utförs. Erfarenheterna och metoderna från projektet ska sedan löpande användas vid ombyggnad och
nyanläggning. Nya LONA-projekt kan sökas under perioden 2019-2022.
Appen Naturkartan som tidigare bara fanns för Rösjökilen finns nu för hela Sollentuna. Både parker
och naturområden kan vara med. Appen Round me har flygbilder med information om entréområden
till våra naturreservat. Apparna ökar tillgängligheten till Sollentunas parker och naturområden.

Tillgänglig rastplats vid Väsby gård i Östra Järvafältets naturreservat
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