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Projektet Rädda sjöfågeln i Stockholms skärgård startades 1998 i ett samarbete mellan 

Skärgårdsstiftgelsen och Jägareförbundet Stockholms län. Initiativet till projektet kom från 

observationer från ornitologer och jägare om minskade populationer av dykänder som svärta och 

ejder, av tärnor, samt av en mängd andra markhäckande fåglar. Att det fanns en koppling till de 

starkt ökande minkpopulationerna i Stockholms kust- och insjömiljöer var projektets initiativtagare 

övertygade om. Projektet drogs igång som en kraftsamling av intensiv fångstjakt på mink som nu 

pågått kontinuerligt i 17 år.  

Projekt går ut på att distribuera minkfällor till jägare och boende i skärgården där den som tar emot 

fällan betalar endast en del av fällans värde och i gengäld förbinder sig att leverera in fångsuppgifter 

till projektet. I mindre omfattning säljs även grävlingfällor och knipholkar, även de till subventionerat 

pris. Förlustaffären som försäljning av subventionerade fällor utgör möjliggörs av att projektet 

disponerar pengar i en fond vars inkomster består av bidrag från Stockholms läns landsting och från 

Jägareförbundet. Under projektets 17-åriga historia har över 16 000 minkar inrapporterats som 

fångade i projektets fällor. Med tillförsikt i kan vi därmed konstatera att den omfattande jakten som 

bedrivits inom projektets försorg kraftigt bidragit till att minken i Stockholms skärgårds minskar. 
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Sammanfattning 
 

Föreliggande rapport redovisar resultat av ett projekt som undersökte möjligheten att 

genom vegetationsskörd dels fånga näring och återföra den till åkermark och dels ge den 

igenväxta sjön Björkarn förutsättningar för att fungera som fälla för näringsämnen. Projektet 

är ett samarbete mellan Erkenlaboratoriet tillhörande Uppsala universitet, Norrtälje 

kommun, Roslagens Ornitologiska Förening och Naturvatten i Roslagen AB. Finansiering 

möjliggjordes genom bidrag från statens Lokala Investeringsprogram, Stockholms läns 

landstings miljöanslag och Norrtälje kommun samt genom egenarbete av Roslagens 

Ornitologiska Förening. 
 

 
Vegetationsskörd i Björkarn resulterade i att större mängder fosfor än väntat kunde avlägsnas, 

medan kvävemängderna var lägre än beräknat. Växtmaterialet kunde utan problem användas 

som jordförbättring av åkermark efter kompostering. Det kunde inte beläggas att skörden 

medförde en ökad retention av näring i Björkarn som på årsbasis omväxlande utgjorde källa 

och fälla för fosfor och kväve både före och efter skörd. Sjön läckte fosfor även under 

huvuddelen av tillväxtperioden, då upptag av vattenvegetation borde ha resulterat i en 

retention av detta ämne, vilket indikerar ett läckage av fosfat från sedimenten. På grund av 

stora variationer i flöde och dess säsongsfördelning samt en kort undersökningsperiod kan 

dock inga säkra slutsatser dras. För att i framtida projekt undvika liknande problem vid 

utvärdering är det av stor vikt att ett bra underlag, både sett till kvalitet och kvantitet, finns 

tillgängligt för jämförelser.  
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Inledning 
 

Föreliggande rapport redovisar resultat av ett projekt som undersökte möjligheten att 

genom vegetationsskörd dels fånga näring och återföra den till åkermark och dels ge den 

igenväxta sjön Björkarn förutsättningar för att fungera som fälla för näringsämnen. 

Projektet var ett samarbete mellan Erkenlaboratoriet tillhörande Uppsala universitet, 

Norrtälje kommun, Roslagens Ornitologiska Förening och Naturvatten i Roslagen AB. 

Finansiering möjliggjordes genom bidrag från statens Lokala Investeringsprogram, 

Stockholms läns landstings miljöanslag och Norrtälje kommun samt genom egenarbete av 

Roslagens Ornitologiska Förening. 

 

Syfte 
 

Projektets syfte var att genom vegetationsskörd avlägsna näringsämnen och syretärande 

växtmaterial ur den näringsrika och kraftigt igenväxta sjön Björkarn och återföra dem till 

åkermark samt att därigenom och därigenom skapa förutsättningar för sjön att fungera som 

fälla för kväve och fosfor. Syftet var också att ge kunskap om och i så fall hur 

vegetationsskörd kan användas för näringsåterföring till åkermark och samtidigt förbättra 

förhållandena i Stockholms läns många igenväxta sjöar. 

 

Bakgrund 
 

Björkarn 
Björkarn är en grund och kraftigt igenväxt sjö som delvis ombildats till våtmark genom en 

process som påskyndats av sjösänkning och eutrofieringspåverkan. Sjön är belägen 

sydväst om Finsta och mellan den uppströms liggande Kundbysjön och den nedströms 

belägna sjön Lommaren i Norrtäljeåns avrinningsområde. Kundbysjön har återfått sin 

sjökaraktär genom muddring (Forsberg & Pettersson 1987). Det var ursprungligen tänkt 

att även Björkarn skulle restaureras (Ripl 1979) men detta kunde inte genomföras på 

grund av kostnadsskäl. Björkarn har liksom Kundbysjön varit utsatt för en hög extern 

belastning under lång tid, vilket resulterat i en kraftig eutrofiering. 
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Bild 1. Björkarn är belägen sydväst om Finsta i Norrtäljeåns avrinningsområde.  

 

Björkarn är inte lika grundligt undersökt som Kundbysjön, men ett relativt stort 

datamaterial finns tillgängligt. Det totala tillrinningsområdet fram till Björkarns utlopp är 

155 km2 och sjöns delavrinningsområde uppgår till 13,3 km2. Björkarns yta utgör cirka 36 

ha och dess medeldjup är beräknat till 0,8 meter (Ripl 1979). Under 1970, -80 och 90-

talen fungerade Björkarn omväxlande som fälla och källa för kväve och fosfor. År 

1977/1978 konstaterades en fastläggning av fosfor och kväve i sjön (Ripl 1979). År 1983 

fann man att sedimentet i Björkarn var mättat med avseende på fosfor och ett läckage av 

fosfat kunde påvisas (Pettersson 1984). År 1986 noterades att årsmedelvärdet för fosfor 

var något lägre vid Björkarns utlopp än vid dess inlopp medan halterna av kväve med 

undantag för ammonium visade ett motsatt förhållande (Pettersson 1987). Övervakning av 

Norrtäljeåns vattensystem indikerade under senare delen av 80-talet och början av 90-talet 

att sjön fungerade som fälla för näringsämnen i systemet (Pettersson 1990 och 1991, 

Sjöberg & Pettersson 1992). Från 1992 till 2003 skedde ingen provtagning i Björkarns 

inlopp och kunskapen om sjöns nuvarande betydelse för kväve- och fosforretention 

saknas. Ingen provtagning utfördes i sjöns utlopp från 2000 fram till 2003. 

 

En undersökning av fosfor- och kvävehalter i Björkarns makrofytbestånd genomfördes 

1992 med provtagning i juni, juli och oktober (Pettersson & Sjöberg 1994). Den visade att 

vegetationens totala fosfor- och kväveinnehåll var störst under juli respektive oktober. De 

största mängderna var knutna till bladvass, jättegröe och nate. 

 

Björkarns häckfågelfauna inventerades 1999-2001 inom ramen för ett av staten 

delfinansierat projekt för återskapande av sjöns strandängar. Inventeringarna visar att sjön 

inte utgjorde häckningsplats för mycket mer än de i denna typ av sjö vanligtvis 

förekommande arterna och att dessa ej heller förekommer i annat än blygsamma antal 

(Douhan 1999, 2000, 2001). Inga större förändringar i Björkarns häckfågelfauna 

registrerades under inventeringsperioden. För att förbättra förutsättningarna för Björkarns 
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våtmarksfåglar, såväl redan förekommande som eventuellt nytillkommande, anser 

Roslagens Ornitologiska Förening att det krävs en genomgripande restaurering som 

påverkar vegetationens utbredning och sammansättning (Douhan 2001). Tidigare höll 

sjöarna i Norrtälje kommun en avsevärt rikare sjöfågelfauna än idag, men i stort sett 

samtliga har försämrats radikalt som fågelsjöar i takt med att igenväxningen av dem tog 

fart under 1960-talet (Douhan 2000). 

 

Vegetationsskörd 
Förvaltning av vattensystem innebär att man genom olika ingrepp förändrar systemet med 

avseende på olika parametrar, till exempel kväve och fosfor, i en önskvärd riktning. 

Eutrofieringen av sjöar och vattendrag är ett av de problem som man försökt komma åt 

genom förvaltning. Ett exempel är att genom skörd av vattenvegetation lyfta 

näringsämnen ur systemet och på detta sätt sänka trofigraden och/eller koncentrationen av 

näringsämnen i vattensystemet. Kväve och fosfor som under tillväxtsäsongen tas upp av 

och byggs in i vattenvegetation frigörs till största delen i samband med de 

nedbrytningsprocesser som dominerar under hösten och vintern (Leonardson 1992). Den 

höga vattentemperaturen gör dock att nedbrytningsprocesserna och därmed syrgastäringen 

sker med hög hastighet under sommaren. Då stora mängder organiskt material bryts ned 

uppkommer ofta syrgasbrist vid botten. Under sådana förhållanden är det inte ovanligt att 

näringsämnen, främst fosfor, frisätts från sedimenten vilket resulterar i en intern 

näringsbelastning. Mot bakgrund av detta uppträder vissa sjöar periodvis som 

närsaltskällor i systemen. 

 

Förutom att vattenväxter tar upp näring ur vatten och sediment bromsar de vattnets 

flödeshastighet och fungerar därmed som ett filter för partikulärt material. Därigenom 

hålls näringsämnen kvar i högre grad i sjön istället för att transporteras ut till havet. I 

grunda sjöar råder balans mellan makrofyter och växtplankton så till vida att sjöarna 

vanligen är antingen klara och dominerade av undervattensväxter eller grumliga och 

växtplanktondominerade (Hansson 1998). Detta gäller vid totalfosforhalter mellan ca 25-

1000 µg/l (Moss m.fl. 1996a), det vill säga i det intervall Björkarn befinner sig 

(Enderskog m.fl. 1996, 1997, 1998). Den uppströms Björkarn belägna Kundbysjön som 

restaurerades genom muddring 1987 uppvisade ett decennium efter restaureringen kraftiga 

algblomningar med mycket stora biomassor och extremt höga klorofyllhalter (Enderskog 

m.fl. 1997 och 1998). 

 

Mot bakgrund av detta skulle partiell vegetationsskörd i Björkarn kunna vara en möjlighet 

att skapa förutsättningar för sjön att fungera som fälla för näringsämnen, utan att förändra 

dess karaktär av makrofytdominerad klarvattensjö. Kunskapen är bristfällig om de 
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långsiktiga effekterna av skörd på vattenvegetationens artsammansättning och utbredning. 

Eftersom skörd inte innebär avlägsnande av rotfilt kan man förmoda att inga större 

förändringar i artsammansättning äger rum. Sannolikt kommer opportunistiska arter att 

vara de som först uppträder på den skördade ytan varefter en succession mot den 

ursprungliga beståndssammansättningen kan väntas ske. Återkolonisering väntas ske 

under efterkommande säsong, vilket medför att ingen varaktig fri vattenspegel skapas 

såvida årlig skörd inte fortgår. Detta är dock av underordnad betydelse eftersom det 

huvudsakliga syftet med skörd är att lyfta näringsämnen och organiskt material ur 

systemet och på så vis sänka näringsnivån och minska risken för internbelastning. 

 

Metoder 
 

Strategi och metodval 
Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Erkenlaboratoriet tillhörande Uppsala 

universitet, Norrtälje kommun, Roslagens Ornitologiska Förening och Naturvatten i 

Roslagen AB. Expertkunnande tillfördes projektet bland annat genom professor Kurt 

Pettersson som har lång erfarenhet av sjörestaureringar. Projektet baserades på litteratur- 

och fältstudier. 

 

Sammantaget omfattade projektet följande aktiviteter: 

 

2002 utfördes undersökningar av vattenvegetationens näringsinnehåll. Undersökningarna 

utfördes med syftet att fastställa bäst lämpat skördetillfälle för att avlägsna så stor mängd 

näring som möjligt givet en viss skördad areal. Med start 2003 övervakades transport av 

näringsämnen till och från Björkarn, sjöns miljötillstånd vad gäller främst näringsämnen 

och syrgasförhållanden samt sjöns häckfågelbestånd. 2004-2006 utfördes skörd i de delar 

av sjön som inte var bevuxna av övervattenvegetation. 2004-2008 utfördes övervakning 

av sjöns vattenvegetation. Genom jämförelser av de ovan nämnda aspekterna av sjöns 

miljötillstånd före, under och efter vegetationsskörd utvärderades projektets miljöeffekter. 

 

Beräkning av vegetationens näringsinnehåll 
Inför den planerade skörden utfördes beräkningar av vegetationens innehåll av fosfor och 

kväve under tillväxtsäsongen. Syftet var att fastställa vid vilken tidpunkt vegetationens 

totala näringsinnehåll var störst. Tanken var att denna information skulle ligga till grund 

för när skörd bäst skulle genomföras, det vill säga vid vilken tidpunkt störst mängd 

näringsämnen skulle kunna lyftas ur sjön givet en viss skördad areal. Inventeringarna 
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syftade även till att ge information om vegetationens artsammansättning och utbredning, 

samt ge underlag för att bedöma om, och i så fall hur, vattenvegetationen förändrades efter 

vegetationsskörd. 

 

Inventeringarna utfördes vid fyra tillfällen i juli, augusti, september och oktober 2002 och 

omfattade artförekomst, täckningsgrad och biomassa av undervattens- och 

flytbladsvegetation. Björkarn är grund vilket möjliggör inventering av 

undervattenvegetation från båt. I sjöns djupare delar (1-1,9 m) användes vattenkikare vid 

karteringen. Vid det första karteringstillfället genomfördes en översiktlig kartering av hela 

sjöns undervatten- och flytbladvegetation varvid dominerande vegetation noterades. 

Därefter valdes tre områden som bedömdes vara representativa för sjön. I vart och ett av 

dessa områden lades en transekt mellan sjöns norra och södra strand. Transekten märktes 

ut med bojar. Den metod för kartering som därefter tillämpades liknar till viss del den 

linjekarteringsmetod som beskrivits av bland annat Kautsky (1993) för fastsittande 

vegetation. En metergraderad lina lades ut mellan bojarna. Därefter antecknades 

undervatten- och flytbladvegetationens artsammansättning och arternas täckningsgrad i en 

cirka tio meter bred korridor längs linan. Täckningsgraden angavs i sjugradig procentskala 

(100, 75, 50, 25, 10, 5, 1%), där den lägsta procentsatsen gavs även arter som täckte 

mindre yta än så. Observera att den totala täckningsgraden kan överstiga 100 procent om 

påväxtalger förekommer på vegetationen. Då inventeringen avslutades togs för varje 

noterad art prover för bestämning av biomassa och näringsinnehåll. Vid provtagning 

användes en kvadratisk ram (yta 0,25 m2) inom vilken växtmaterial insamlades med hjälp 

av lie och så kallad Lutherräfsa. Innan materialet skördades antecknades arternas 

täckningsgrader. Varje art ingick i tre prover. Vegetationskartering och provtagning 

genomfördes av Naturvatten i Roslagen AB. 

 

Biomassan för i proverna ingående vegetation bestämdes vid Erkenlaboratoriet genom att 

varje taxa sorterades ut, vägdes och torkades 12 h vid 70ºC, varefter vikten åter 

fastställdes. Således erhölls biomassan för varje taxa som både våt- och torrsubstans per 

ytenhet. Material från de olika biomassaproverna blandades så att ett samlingsprov för 

varje art och provtagningstillfälle erhölls. Proverna analyserades med avseende på 

totalfosfor- och totalkvävehalt av Erkenlaboratoriet. Vattenvegetationens totala 

näringsinnehåll beräknades därefter baserat på arternas täckningsgrader och 

näringsinnehåll. 

 

Vegetationsskörd & omhändertagande av växtmaterial 
Björkarns vattenvegetation skördades 2004-2006. Sammantaget planerades skörd av 24 ha 

varmed 270 kg fosfor och 7,2 ton kväve beräknades kunna avlägsnas ur sjön, baserat på 
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undersökningar från 1992 (Pettersson & Sjöberg 1994). Att välja skördetillfälle efter 

vegetationens maximala näringsinnehåll visade sig inte möjligt eftersom de entreprenörer 

som stod till buds ofta var bundna av långtidskontrakt och inte kunde vara flexibla på det 

sätt som var önskvärt. Skörd genomfördes under tre veckor i september 2004, fyra veckor 

i augusti 2005 och tre veckor i augusti 2006. I syfte att behålla vattenväxternas fysiska 

filterfunktion och undvika att förskjuta jämvikten till ett tillstånd av växtplankton-

dominans utfördes skörden i ett antal korridorer vinkelräta mot vattnets strömriktning. I 

jämförelse med muddring äger selektiv vegetationsskörd den stora fördelen att makro-

fyternas fysiska filterfunktion bibehålls samt att tillfälligtvis mycket kraftiga närings-

läckage genom uppvirvling av sediment och partikelflykt undviks. Dessutom bibehålls 

sjöns karaktär med klart vatten och makrofytdominans. Korridorernas bredd varierade, 

men var vanligen cirka 50 m. Vid skörden användes en SeaTrax som klippte av och förde 

in växtmaterialet mot stranden, se bild 2. Vid stranden lyftes och lastades materialet av en 

grävmaskin och/eller skogsmaskin, se bild 3. Innan lastning hade växtmaterialet spontan-

avvattnats några timmar till en dag vid stranden. Med traktor och vagn transporterades 

sedan materialet till närliggande åkermark där det lades i stuka. Efter ett till två år spreds 

det komposterade materialet på åkermark. De maskiner som användes kördes till och från 

sjön över åkermark mellan landsväg 77 och banvallen som löper längs Björkarn. Mark-

partier med dålig bärighet förstärktes med kross och körplåtar för att undvika körskador.  

 
Bild 2. En SeaTrax användes för att skörda och fösa in växtmaterialet mot stranden. 
Björkarn augusti 2004. Foto Johan Ullén. 
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Bild 3. Växtmaterialet lyftes ur vattnet och lastades med hjälp av en grävmaskin. Björkarn 
augusti 2004. Foto Johan Ullén. 
 

Ett samlingsprov av skördat material analyserades av AnalyCen med avseende på 

tungmetaller. Syftet var att bedöma om materialet kunde läggas på åkermark utan risk för 

kontaminering av jordarna. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Beräkning av mängden avlägsnad näring utfördes vid varje skördetillfälle baserat på den 

totala mängden skördad vegetation, växtmaterialets torrsubstans och innehåll av fosfor 

och kväve. Åtgärdernas betydelse för näringsretentionen i Björkaren övervakades genom 

kontroll av kväve- och fosfortransporterna i sjöns in- och utlopp 2002-2008. Vidare 

undersöktes effekterna på vattenvegetationens sammansättning och utbredning, påverkan 

på sjöns fågelliv samt effekter på bottenfauna i Björkarns utlopp. 

 

Näringstransporter och retention 
För att få en så komplett bild som möjligt av Björkarns näringsbudget krävs utöver 

information om näringstransporter i in- och utloppet kunskap om diffusa källor, 

punktkällor samt atmosfärisk deposition. Transportberäkningar i sjöns in- och utflöde 

baserades på vattenkemiska och –fysikaliska undersökningar samt flöden som erhölls från 

SMHI i form av PULS-data. Provtagning av Björkarns in- och utlopp genomfördes en 

gång per månad med start 2003. Vattenprover analyserades med avseende på temperatur, 
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pH, syrgashalt och –mättnad, turbiditet, nitrit/-nitratkväve, ammoniumkväve, totalkväve, 

fosfatfosfor, totalfosfor och TOC (totalhalt organiskt kol). Provtagning genomfördes av 

Naturvatten i Roslagen AB. Analys av TOC utfördes av AnalyCen (2002-2003) eller 

Analytica/ALS (2004-2008). Övriga analyser utfördes av Erkenlaboratoriet. Samtliga 

laboratorier är ackrediterade av SWEDAC. 

 

Uppgifter om belastning från övriga källor baserades på uppgifter som erhölls via Svenska 

Miljöemissonsdata (www.smed.se) för Björkarns delavrinningsområde. För skogsmark, 

hyggen, öppen mark och myrmark användes de typhalter som redovisas för 

delavrinningsområdet. Belastningen beräknades därefter baserat på markanvändning i det 

område som avrinner till Björkarn mellan provtagningspunkterna för dess in- och utlopp 

och utifrån årsmedelavrinning för 2003-2008. Uppgifter om årsmedelavrinning erhölls 

från SMHI. Bidraget från jordbruksmark omräknades från uppgifter om belastning och 

årsmedelavrinning (1985-2004) samt aktuell årsmedelavrinning för 2003-2008. Bidrag 

från enskilda avlopp uppskattades med ledning av uppgifter för delavrinningsområdet och 

den del som det aktuella avrinningsområdet utgjorde av detta. Uppgifterna antogs vara 

oförändrade över åren. Eventuella skillnader i retention testades med icke-parametriskt 

Kruskal Wallis test. Jämförelser gjordes också med budgetberäkningar från fyra år 1987-

1990 (Pettersson 1991). Dessa beräkningar baseras på transporter i sjöns in- och utlopp och tar 

inte hänsyn till tillförsel från sjöns närliggande tillrinningsområde och via deposition. 

Möjligheterna till jämförelser med data från det aktuella projektet är därför något begränsade. 

 

Björkarns vattenkvalitet 
Som underlag för bedömning av Björkarns miljötillstånd vad gäller främst näringsnivåer 

och syrgasförhållanden togs vattenprover vid sjöns yta och botten. Provtagning utfördes 

två gånger årligen, i mars och augusti. Proverna analyserades med avseende på 

temperatur, pH, syrgashalt och –mättnad, turbiditet, nitrit/-nitratkväve, ammoniumkväve, 

totalkväve, fosfatfosfor, totalfosfor. I ytvattenprover analyserades även TOC och klorofyll 

a. Siktdjup registrerades vid provtagningstillfällena. Provtagning genomfördes av 

Naturvatten i Roslagen AB. Analys av TOC utfördes av AnalyCen (2002-2003) eller 

Analytica/ALS (2004-2008). Övriga analyser utfördes av Erkenlaboratoriet. Samtliga 

laboratorier är ackrediterade av SWEDAC. 

 

Vegetation 
I syfte att följa åtgärdernas effekter på Björkarns vegetation utfördes årliga inventeringar 

2004-2008. Inventeringarna syftade till att övervaka eventuella storskaliga förändringar i 

artsammansättning och täckningsgrad och utfördes längs tre transekter. En av transekterna 



 12

skördades och övriga två lämnades orörda och fungerade som referenser. Inventeringen 

utfördes genom linjekartering enligt ovanstående beskrivning (se rubriken Beräkning av 

vegetationens näringsinnehåll). Jämförelser mellan åren baserades på längdviktade 

täckningsgrader i procent. 

 

Häckfågel 
Påverkan på sjöns fågelliv följdes 2002-2008 genom årliga inventeringar av 

häckfågelfaunan. För jämförelser finns ett bra underlag då liknande inventeringar 

genomförts under 1999-2001. Samtliga inventeringar utfördes av Roslagens Ornitologiska 

Förening. På grund av en kommunikationsmiss i samband med att projektet 

slutrapporterades 2006 till staten (LIP) utfördes ingen inventering 2007. 

 

Bottenfauna 
Bottenfaunaundersökningar av Björkarns in- och utlopp utfördes 2005-2007 inom 

projektet. Dessutom finns data från 2003 och 2008 tillgängliga från 

recipientkontrollprogram (Veolia Vatten AB). Provtagning utfördes enligt svensk och 

europeisk standard SS-EN 27828 (SISa1994) enligt metoden som kallas spark-i-bäcken. 

Bedömningar utfördes enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder (2007) genom 

beräkning av tre index. Mest intressanta för det aktuella projektet är DJ-index som påvisar 

eutrofiering, och ASPT som visar allmän miljöpåverkan. Värt att nämna är att det senare 

generellt visat sig fungera mindre bra. 

 

Resultat 
 

Beräkning av vegetationens näringsinnehåll 
De inledande undersökningar som utfördes 2002 indikerade att vegetationens innehåll av 

fosfor och kväve var störst i september (170 kg fosfor) respektive augusti (1800 kg 

kväve). I sjöar och vattendrag är som regel fosfor det näringsämne som begränsar 

primärproduktionen och alltså det ämne som det är mest intressant att sänka tillgången av 

i systemet. I kustvattnen har det på senare tid framhållits att det är fosfortillgången snarare 

än kvävetillförseln som styr kvävehalten i de övre vattenlagren sommartid. Även här 

skulle alltså fosfor vara det ämne som är tillväxtbegränsande och mest angeläget att sänka 

halten av. För att avlägsna mesta möjliga fosfor ur Björkarn borde vegetationsskörd enligt 

beräkningarna därför förläggas till september. Som nämndes i metodikavsnittet visade det 

sig dock tyvärr inte alltid möjligt att välja det optimala skördetillfället. 
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Vegetationsskörd & omhändertagande av växtmaterial 
Genom vegetations skörd 2004-2006 lyftes sammantaget 1 035 ton växtmaterial samt 380 

kg fosfor och 3,5 ton kväve ur Björkarn. Under de tre åren skördades drygt 17 ha sjöyta, 

vilket motsvarar hela den yta som inte är beväxt med övervattenvegetation. Ytan var 7 ha 

mindre än beräknat. Jämfört med de uppskattningar som gjordes baserat på uppgifter från 

1994 (Pettersson & Sjöberg 1994) var fosformängden 40 procent högre än väntat, medan 

kvävemängden var knappt hälften så stor som beräknat. Mängderna var oväntat höga 

jämfört med de värden som beräknats 2002. Förklaringen till detta kan vara den osäkerhet 

som beräkningarna innebar och skillnader i vegetationens sammansättning och 

utbredning. 

 

Metallhalterna i växtmaterialet var lägre än medelhalterna i svensk åkermak och 

materialet kunde spridas utan risk för kontaminering. De ingrepp som var nödvändiga att 

göra i strandområdet, det vill säga förstärkning med kross och körplåtar samt skörd av 

vass, var ringa och ledde inte till några bestående skador. 

 

Näringstransporter och retention 
Resultat av transportberäkningar av näringsämnen till och från Björkarn 2003-2008 samt 

tidigare undersökningar visar att Björkarn både före och efter vegetationsskörd fungerade 

omväxlande som fälla och källa för närsalter. Årseffekten 2003, innan skörd, var ett 

läckage av cirka 190 kg fosfor och en retention av cirka 3,5 ton kväve, se figur 4 och 5. 

Under den treårsperiod då skörd utfördes förelåg en retention av fosfor 2004 motsvarande 

blygsamma 7 kg, samt av kväve 2006 motsvarande 2,9 ton. I övrigt uppvisade sjön ett 

läckage av båda näringsämnena. Det första året efter att skörden avslutats, 2007, förelåg 

en fosfor- och kväveretention av cirka 140 kg respektive 5,8 ton, motsvarande drygt tio 

procent av intransporten, huvudsakligen tack vare en hög retention i januari och februari. 

2008 uppvisade sjön åter ett läckage av de båda näringsämnena, varav fosforläckaget om 

nästan 350 kg var det största uppmätta. Huvuddelen av det beräknade läckaget 2008 

inträffade i samband med ett extremt högflöde i december. Budgetberäkningar för 1987-

1990 indikerar att Björkarn utgjorde en källa till fosfor och kväve 1987 och övriga år 

utgjorde en fälla för de båda näringsämnena (Pettersson 1991). Beräkningarna inkluderar 

inte tillförsel från sjöns närliggande tillrinningsområde eller genom deposition och är 
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därför i någon mån osäkra. Överslagsberäkningar visar dock att Björkarn även med 

hänsyn till denna tillförsel skulle ha uppvisat ett läckage 1987. 
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Figur 4. Björkarns funktion som fälla/källa för totalfosfor 2003-2008. Mängder anges i 
kilo per år där positiva värden innebär läckage och negativa retention. 
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Figur 5. Björkarns funktion som fälla/källa för totalkväve 2003-2008. Mängder anges i 
ton per år där positiva värden innebär läckage och negativa retention. 

 

Anmärkningsvärt nog utgjorde Björkarn en källa till fosfor under huvuddelen av åren 

inklusive tillväxtperioden, se figur 6. För kväve förelåg vanligtvis en retention under 

tillväxtperioden, se figur 7. Sett till årsbasis utgjorde sjön omväxlande en fälla och källa 

för kväve. 
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Figur 6. Björkarns funktion som fälla/källa för totalfosfor 2003-2008. Mängder anges i 
kilo per månad där positiva värden innebär läckage och negativa retention. 
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Figur 7. Björkarns funktion som fälla/källa för totalkväve 2003-2008. Mängder anges i 
kilo per månad där positiva värden innebär läckage och negativa retention. 
 

Eventuella skillnader i retention av totalfosfor och -kväve mellan perioden före skörd 

(2003 och delar av 2004), under skörd (2004-2006) och efter skörd (2007-2008) 

undersöktes med Kruskal Wallis test. Ingen statistiskt signifikant skillnad förelåg i 

retention mellan de olika perioderna, se figurer 8 och 9. 
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Figur 8. Retention av totalfosfor (kg/år) före, under och efter skörd. Negativa mängder 
(kg) anger en retention, positiva ett läckage. Mängder visas som medelvärde med 
standardfel och standardavvikelse. 

 
Figur 9. Retention av totalkväve (kg/år) före, under och efter skörd. Negativa mängder 
(kg) anger en retention, positiva ett läckage. Mängder visas som medelvärde med 
standardfel och standardavvikelse. 

före skörd under skörd efter skörd 

före skörd under skörd efter skörd 



 17

Den stora skillnaden i flöde mellan framförallt 2003 och övriga år begränsar 

tolkningsmöjligheterna. 2003 skiljer sig från övriga år samt från ett normalår genom att 

flödet generellt var lågt, särskilt under vårvintern, för att först i maj nå en topp, se figur 

10. 

 

Figur 10. Vattenföring (m3/s) i Björkarns utlopp 2003-2008. 
 

Flödet påverkar starkt närsaltstransporterna till Björkarn som var låga under 2003, och 

höga 2005 och 2008 då flödet var jämförelsevis högt, se figurer 11 och 12. Det är rimligt 

att förmoda att intransportens storlek påverkar hur stor andel av näringen som kan 

kvarhållas. Något sådant samband kunde dock inte visas. 
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Figur 11 och 12. Intransport av totalfosfor (kg) och totalkväve (ton) till Björkarn 2003-
2008. 
 
Flödesmässigt är 2006 det år som mest liknar 2003. Jämförelser av retentionen under 

dessa år visar dock inte heller någon statistiskt signifikant skillnad (Kruskal Wallis test.) 
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Slutsatser kring retention av lösta närsalter är osäkra då de enbart baseras på mänger i 

Björkarns in- och utlopp, och inte tar hänsyn till tillförsel från kringliggande marker och 

luften eftersom schablonvärden saknas för beräkningar av dessa bidrag. Ammoniumkväve 

var den enda ämne som under hela undersökningsperioden uppvisade en årlig retention. 

Detta förklaras dock inte enbart av fastläggning eller upptag, utan också av att ammonium 

omvandlas till nitrat- och/eller nitritkväve i sjön. Data visar att Björkarn under samtliga år 

utgjorde en fälla för löst oorganiskt kväve (ammonium- och nitrit-nitratkväve) under 

tillväxtperioden, vilket även var fallet i undersökningar 1987-90 (Pettersson 1991). 

Jämförelser mellan årseffekter visar dock inte på något tydligt mönster då Björkaren 

utgjorde omväxlande källa och fälla för dessa ämnen, vilket även visats i tidigare 

undersökningar (Pettersson 1991). Björkarn föreföll också utgöra en källa till fosfatfosfor 

under samtliga år undantaget 2007. Anmärkningsvärt nog läckte sjön fosfat även under 

huvuddelen av tillväxtperioden. Något läckage av fosfor från Björkarns sediment kunde 

inte påvisas genom de vattenundersökningar som utfördes två gånger per år i sjön. 

Syrgashalterna i sjöns bottenvatten var relativt låga (<5 mg/l) i mars 2003 samt augusti 

2004, 2005 och 2008, och det är mycket troligt att det förekommer perioder då bottnarna 

drabbas av syrgasbrist med fosforläckage som följd även om det inte visar sig i det 

tillgängliga datamaterialet. Fosforläckage kan bland annat uppträda i samband med hög 

vattentemperatur och hög biologisk aktivitet som leder till mycket hög syrgastäring i 

ytliga sedimentskikt. 

 

Sammantaget fanns inga entydiga tecken på att vegetationsskörden skulle ha medfört en 

ökad retention av näring i Björkarn. På grund av stora variationer i flöde och en kort 

undersökningsperiod kan inga säkra slutsatser dras. Björkarn utgjorde på årsbasis 

omväxlande källa och fälla för fosfor och kväve. Sjön läckte fosfor även under 

huvuddelen av tillväxtperioden, då upptag av vattenvegetation borde ha resulterat i en 

retention av detta ämne, vilket indikerar ett läckage från sjöns sediment på grund av 

kraftig syretäring i det mycket organogena materialet. 

 

Björkarns vattenkvalitet 
Tabell 1 visar en sammanställning av vattenkvalitet och miljötillstånd i Björkarn baserat 

på de undersökningar som utfördes 2003-2008 och Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

(1999). I jämförelse med året innan skörd (2003) indikerar resultaten att totalfosfor- och 
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totalkvävehalten i Björkarn minskat samt att tillståndet förbättrats vad gäller grumlighet 

och syrgashalt i bottenvattnet. Åren 2004-2008 uppvisar dock en stor inbördes variation 

och det är inte möjligt utläsa några effekter av vegetationsskörden. De skillnader som kan 

iakttas är sannolikt huvudsakligen en effekt av att data jämförs med atypiska lågflödesåret 

2003. I jämförelse med övriga år var klorofyllhalten 2006 och 2007 förhöjd. Om detta 

varit en effekt av den skörd som genomfördes 2004-2006 borde motsvarande haltökning 

föreligga även 2005, vilket inte var fallet. Observera att klassningen för totalkväve baseras 

på augustivärden och därför är osäker. 

 

Tabell 1. Vattenkvalitet och miljötillstånd i Björkarn 2003-2008.  

Grumlighet Totalfosfor Totalkväve Syrgas Klorofyll
FNU μg/l μg/l mg/l μg/l

2003 5,9 83 2800 2,4 -
2004 1,9 65 1100 4,6 5,3
2005 1 34 970 4,2 1,8
2006 1,7 52 770 5,3 11
2007 1,8 52 1000 5,6 14
2008 4,3 50 1200 3,2 3,5

Klass Färgkod Syrgas Övriga halter
1 Syrerikt Mkt låg
2 Måttligt syrerikt Låg
3 syretillstånd Medelhög
4 Syrefattigt tillstånd Hög
5 Syrefritt Mkt hög  

Vegetation 
De inventeringar av vattenvegetation som genomfördes före och efter skörd visar att 

skillnaderna generellt var större mellan olika områden i sjön än mellan transekter som 

skördats respektive lämnats orörda. De skördade ytorna framträder tydligt mot de icke 

skördade delarna av sjön, se bild 13. På bilden syns också en av de två tillfälliga 

sjösättnings- och lastningsplatser som anlades. Säsongen efter skörd var de totala 

täckningsgraderna lägre i skördade områden än i områden som var ostörda, se bild 14. 

Framförallt gul näckros uppträdde i lägre täckningsgrad. Kransslinga var den enda art som 

uppvisade en ökad täckningsgrad året efter skörd. Ökningen var dock betydligt mindre än 

den som observerades i ostörda områden, och skörden tycktes således ha haft en initialt 

hämmande effekt även på denna art. Två säsonger efter skörd sågs inga tydliga effekter i 

täckningsgrad vare sig för enskilda arter eller totalt. Ett par generella förändringar, 

baserade på resultat från transektinventeringarna, noterades under perioden. 

Förändringarna uppträdde i både skördade och ostörda transekter och kan inte tolkas som 

en effekt av skörden. Vattenpest som 2002 förekom i medeltäckningsgrader upp till 40 
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procent påträffades 2004 i en högsta frekvens av knappt fem procent, och noterades 

därefter inte alls i transekterna. Arten observerades dock på andra håll i sjön. Trubbnate 

noterades inte i någon av transekterna de första fyra åren, men förekom därefter i 

täckningsgrader upp till fem procent. I övrigt kunde inget tydligt mönster iakttas vare sig i 

totala täckningsgrader eller i täckningsgrader av enskilda arter. Den rödlistade kransalgen 

uddslinke (Nitella mucronata) förekommer i Björkarn. Vid de aktuella inventeringarna 

noterades arten endast vid den södra stranden, men den visade sig vid en riktad 

inventering förekomma över större delen av sjön, om än i låg täckningsgrad (Kyrkander 

2008). De vegetationsinventeringar som utfördes inom det aktuella projektet var alltför 

översiktliga för att ge besked om skördens eventuella påverkan på arten. Det är dock 

tänkbart att skörden haft en tillfällig positiv inverkan på uddslinke som är lågvuxen och 

torde gynnas av att annan, mer högväxt vegetation avlägsnas. Nämnvärt är att uddslinke 

förekommer i mattbildande, friska bestånd i den delvis igenvuxna Rådasjön där 

vegetationsskörd utförs sedan flera år. 

 

 
Bild 13. Björkarn efter skörden 2004. De korridorer där vattenvegetationen har skördats 
framträder tydligt. På bilden syns även en av de två tillfälliga sjösättnings- och lastplatser 
som anlagts. Foto Patrik Gustafsson. 
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Bild 14. Björkarn 2005 säsongen efter den första skörden 2004. Spår av skörden är 
fortfarande synliga. Foto Patrik Gustafsson. 
 

Häckfågel 
Inventering av häckande våtmarksfåglar 2002-2006 och 2008 kunde inte påvisa någon 

effekt av vegetationsskörden, sannolikt för att perioden då skörd genomfördes var för kort 

(Douhan 2006, 2008). 

 

Bottenfauna 
Jämförelser mellan resultat från de bottenfaunaundersökningar som utfördes innan och 

efter skörd indikerar en minskad eutrofieringspåverkan, baserat på DJ-index, samt 

möjligen också en minskad allmän miljöpåverkan, baserat på ASPT-index, se figur 15. 

Detta kan vara ett tecken på att skörden har haft en positiv effekt på bottenfaunan. Det är 

också mycket möjligt att detta endast är en effekt av att jämförelser görs mot data från det 

atypiska lågflödesåret 2003. 
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Figur 15. Sammanfattande resultat av bottenfaunaundersökningar i Björkarns utlopp. 
Resultat visas som ASPT- och DJ-index. 
 
I samband med eutrofiering kan låga syrgashalter uppträda som en effekt av hög 

nedbrytningsaktivitet. Undersökningar visar att syrgashalterna tidvis varit låga både i 

Björkarns in- och utlopp, se figur 16. Särskilt uttalat var detta året innan skörd, 2003, då 

mycket låga halter uppträdde vid två tillfällen i utloppet. Låga syrgashalter påverkar 

bottenfaunan negativt, och de låga bottenfaunaindex som noterades 2003 kan således vara 

kopplade till låga syrgashalter. 2006 uppmättes åter mycket låga halter (2 mg/l) i sjöns 

inlopp. Halterna i utloppet var dock dubbelt så höga. Detta kan tolkas som att 

vegetationsskörden har haft en positiv effekt på syrgashalten i utloppet. Detta i sin tur 

gynnar bland annat vattendragets bottenfauna och den biologiska mångfald som är knuten 

till denna. Sammanfattningsvis är det alltför osäkert att dra några slutsatser om skördens 

effekt på bottenfaunan i sjöns utlopp. Jämförelser mellan resultat efter skörd visar inte 

några större skillnader och ingen utveckling åt något håll. 
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Figur 16. Syrgashalter (mg/l) i Björkarns in- och utlopp 2003-2008. 
 

Slutsatser 
Vegetationsskörd av Björkarn resulterade i att större mängder fosfor än väntat kunde 

avlägsnas, medan kvävemängderna var lägre än beräknat. Växtmaterialet kunde utan 

problem användas som jordförbättring av åkermark efter kompostering. Det kunde inte 

beläggas att skörden medförde en ökad retention av näring i Björkarn som på årsbasis 

omväxlande utgjorde källa och fälla för fosfor och kväve både före och efter skörd. På 

grund av stora variationer i flöde och dess säsongsfördelning samt en kort 

undersökningsperiod kan dock inga säkra slutsatser dras. Sjön läckte fosfor även under 

huvuddelen av tillväxtperioden, då upptag av vattenvegetation borde ha resulterat i en 

retention av detta ämne, vilket indikerar ett läckage från sjöns sediment på grund av 

kraftig syretäring i det mycket organogena materialet. 

 

Inventeringar av vattenvegetation visade som väntat att de totala täckningsgraderna 

säsongen efter skörd var lägre i skördade områden än i områden som var orörda. I övrigt 

var skillnaderna generellt större mellan olika områden i sjön än mellan transekter som 

skördats respektive lämnats orörda. Inventering av häckande våtmarksfåglar kunde inte 

påvisa någon effekt av vegetationsskörden, sannolikt för att perioden då skörd 

genomfördes var för kort. Vegetationsskörden kan möjligen ha haft en indirekt positiv 

effekt på bottenfaunan i sjöns utlopp genom att bidra till mindre syrgastäring i sjön och 

därmed högre syrgashalter i utloppet. 
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Erfarenheter av projektet 
 

Möjligheterna att utvärdera effekten av vegetationsskörden begränsas av att jämförelser 

endast kan göras mot data från ett år innan åtgärderna utfördes. Detta år, 2003, visade sig 

vara kraftigt avvikande från ett normalår sett till flöden. Viss information kunde dock 

hämtas från tidigare undersökningar under 1980- och 1990-talet. I det aktuella projektet ligger 

flödet till grund för beräkning av näringstransporter som i sin tur utgör basen för jämförelser 

av retention, vilket innebär att fler år egentligen behövs för att ge en samlad bild. För att i 

framtida projekt undvika liknande problem vid utvärdering är det av stor vikt att ett bra 

underlag, både sett till kvalitet och kvantitet, finns tillgängligt för jämförelser. 

 
Den ursprungliga tanken var att skörd skulle utföras med en sjöslåttermaskin som både 

klipper och lastar växtmaterialet. Björkarns otillgängliga stränder omöjliggjorde dock att 

en så stor maskin transporterades till sjön. Till följd av detta försenades projektet ett år. 

Att välja skördetillfälle efter vegetationens maximala näringsinnehåll visade sig inte heller 

möjligt eftersom de entreprenörer som stod till buds ofta var bundna av långtidskontrakt 

och inte kunde vara flexibla på det sätt som kanske var önskvärt. Dessa problem hade 

troligen kunnat undvikas om det varit möjligt att avsätta mer tid för projektets inledande 

planering. Vår uppfattning är dock att skörd och omhändertagande av växtmaterial 

slutligen fungerade mycket bra. 

 
Vegetationsskörd omfattas inte av vattenverksamhet enligt Miljöbalken och inget tillstånd 

för åtgärderna söktes från Miljödomstolen. Medgivande att genomföra skörd och övriga 

aktiviteter inom projektet inhämtades dock från vattenägare och berörda markägare, och 

samarbetet med dessa fungerade mycket bra.  
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Kilanalys inom Angarn-
Bogesundskilarna- en samordning för 
att lyfta de mellankommunala värdena 
i kilarna TRN 2015-0103 

Sammanfattning 
Sedan 2010 bedrivs ett mellankommunalt samverkansarbete inom 
Angarns- och Bogesundskilarna mellan Täby, Vallentuna, Österåker och 
Vaxholm. Syftet med denna samverkan är att stärka helhetssynen och höja 
de rekreativa och biologiska värden i denna del av regionen. Detta projekt 
har genomförts inom ramen för detta samverkansarbete och har bidragit 
till att skapa en helhetsbild för kommunernas gemensamma viljeinriktning 
för de gröna kilarna. 
 
Kilanalysen som har tagits fram kan ses som ett första steg för att få en 
tydligare bild av dagens landskap och sätta ord på de delar som utmärker 
kilen och bygger karaktären. Analysen ska vara ett stöd för kommunerna 
när de formulerar målbilder för projekt, planer och andra insatser som 
berör eller kan dra nytta av kilens värden. Analysens roll är att 
konkretisera kilens värden, så att den mellankommunala 
samverkansvisionen kan brytas ned och sättas i relation till alla de olika 
typer av insatser som görs inom ramen för det kommunala arbetet. 
 

Det slutgiltiga resultat av projektet är GIS-skikt som är kommunövergripande 

med identifierade värden (biologiska, kulturmiljö-, sociala och 

ekosystemtjänster) svaga samband och barriärer. Med tillhörande rapport och 

åtgärdslista. 
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Sammanfattning 
	
De	ekologiska	konsekvenserna	av	att	t.ex.	bebygga	grönområden	kan	vara	
mycket	svåra	att	överblicka.	Förutom	den	direkta	förlusten	av	livsmiljöer	
(habitat)	lokalt	så	ökar	ofta	även	fragmenteringen	i	landskapet,	vilket	försämrar	
sambanden	mellan	olika	kvarvarande	grönområden	i	landskapet.	Detta	betyder	
att	den	såkallade	konnektiviteten	i	landskapet	försämras.	En	tillräckligt	hög	
konnektivitet	är	avgörande	för	vissa	arters	långsiktiga	fortlevnad	i	landskapet.	I	
starkt	fragmenterade	landskap,	som	t.ex.	stadsmiljöer	eller	urbaniserade	
regioner,	så	accentueras	fragmenteringsproblematiken	vilket	inte	bara	påverkar	
olika	arter	i	sig,	utan	även	de	rekreationsvärden	och	andra	ekosystemtjänster	
som	de	kvarvarande	grönområdena	idag	erbjuder	för	stora	befolkningsgrupper.	
	
Syftet	med	detta	projekt	har	varit	att	ta	fram	ett	datorbaserat	verktyg	
(MatrixGreen)	som	ska	fungera	som	ett	stöd	för	planerare	och	andra	
yrkesgrupper	för	att	prognostisera	och	utvärdera	påverkan	och	effekter	vad	
gäller	ekologiska	samband/konnektivitet.	En	bieffekt	av	projektet	har	varit	ett	
stort	inslag	av	utbildning	och	kapacitetsuppbyggnad	där	såväl	tjänstemän	som	
experter	har	fått	en	inblick	i	såväl	nätverksteori	som	landskapsekologi.	I	
projektet	har	flertalet	av	Stockholms	läns	kommuner,	Länsstyrelsen	i	Stockholms	
och	Örebro	län,	Landstinget	i	Stockholms	län,	samt	forskare	från	Stockholms	
universitet	och	Tekniska	högskolan	(KTH)	deltagit.	Under	två	större	
projektmöten	har	ekologiska	samband	och	dess	konsekvenser	diskuterats,	både	
utifrån	ett	mer	renodlat	ekologiskt	perspektiv	men	även	utifrån	ett	
verksamhetsperspektiv	(t.ex.	hur	man	skulle	kunna	använda	ekologiska	
sambandsanalyser	för	att	förbättra	rumslig	planering).	I	projektet	har	även	
ingått	att	testa	det	framtagna	verktyget	i	tänkta	planerings‐,	restaurerings‐	eller	
miljöbedömningssammanhang.	Avslutningsvis	har	ett	öppet	seminarium	
arrangerats	där	projektets	resultat	har	presenteras	för	en	bred	grupp	
intressenter.		
	
De	workshops	och	seminarier	som	genomförts	bedöms	kunna	öka	kapaciteten	
och	förmågan	hos	planerare	att	bättre	kunna	bedöma	och	rangordna	olika	
enskilda	grönområdes	bidrag	till	viktiga	ekologiska	samband	samt	jämföra	
planerings‐	och	bebyggelsealternativ.	Genom	det	utvecklade	datorbaserade	
verktyget	kan	egna	analyser	fortsättningsvis,	åtminstone	i	viss	utsträckning,	
göras	direkt	eller	med	hjälp	av	experter/konsulter	av	olika	relevanta	
myndigheter	och	organisationer	vilket	leder	till	ökad	lokal	kunskap	och	
möjlighet	till	kontinuerlig	finjustering	av	markanvändningsförslag.	
	
Projektet	har	finansierats	av	Stockholms	läns	landsting	(beslut	nr	M7/2009,	
diarienummer	RTN	2009‐0111),	Kungliga	skogs‐	och	
lantbruksakademin/Stiftelsen	Carl‐Fredrik	von	Horns	fond	(anslagsnummer	H‐
569),	Forskningsrådet	för	miljö,	areella	näringar	och	samhällsbyggande	
(Formas),	Stockholms	länsstyrelse	samt	deltagande	Stockholmskommuner.	
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Aktiviteter, resultat och erfarenheter 
Projektet	har	förutom	framtagandet	av	verktyget	MatrixGreen	som	beskrivs	
längre	fram	genomfört	två	större	projektmöten,	en	mindre	testaktivitet,	samt	ett	
öppet	slutseminarium.		Här	beskrivs	de	två	större	projektmötena	och	
slutseminariet	tillsammans	med	gjorda	erfarenheter	och	resultat.		

Första projektmötet 
Denna	workshop	genomfördes	28	januari	2010	med	32	anmälda	deltagare	
(representanter	från	Landstinget	i	Stockholm,	länsstyrelserna	i	Stockholms	och	
Örebro	län,	samt	nästan	samtliga	Stockholmskommuner).	Syftet	med	
workshopen	var	att	introducera	projektet	för	deltagarna,	att	presentera	och	
diskutera	den	metod	och	de	analyser	som	MatrixGreen	planerades	att	stödja,	och	
att	diskutera	verktygets	olika	potentiella	användningsområden.	
	

Resultat/erfarenheter 
Under	workshopen	så	diskuterades	frågeställningar	där	det	föreslagna	verktyget	
skulle	kunna	bidra.	Enighet	rådde	om	att	verktyget	skulle	kunna	vara	behjälpligt	
vid	följande	frågeställningar,	även	om	detta	beror	på	tillgången	på	relevant	och	
kvalitetssäkrat	underlagsmaterial,	samt	på	kunskap	och	kompetens	hos	den/de	
som	utför	analyserna:	
	
 Hur	mycket	mer	bebyggelse	och/eller	ny	infrastruktur	tål	ett	visst	område	

innan	viktiga	ekologiska	samband	minskar	så	mycket	att	arters	fortlevnad	
hotas?	

 Finns	det	vissa	grönområden	i	ett	visst	område	som	är	viktigare	än	andra	för	
de	regionala	eller	lokala	ekologiska	sambanden,	där	man	bör	undvika	
ytterligare	bebyggelse?	

 Omvänt,	finns	det	vissa	grönområden	som	inte	är	så	viktiga	i	för	ekologiska	
samband,	och	som	man	därför	kan	bebygga	utan	att	den	biologiska	
mångfalden	påverkas	nämnvärt?	

 I	områden	där	ekologiska	samband	är	kraftigt	reducerade,	var	bör	man	
återskapa	grönområden	för	att	på	ett	så	effektivt	sätt	som	möjligt	öka	
sambanden?	

 Vilka	av	de	föreslagna	bebyggelsealternativen	är	totalt	sett	bättre	eller	sämre	
för	de	sammanlagda	ekologiska	sambanden?	

	
Sista	delen	av	workshopen	bestod	av	ett	mindre	grupparbete	där	verktygets	
potentiella	användningsområden	diskuterades.	Med	användningsområde	så	
menas	här	myndigheters	verksamheter	där	ovanstående	frågeställningar	är	
relevanta.	Ganska	snart	så	identifierade	deltagarna	många	olika	potentiella	
användningsområden.	De	huvudsakliga	områden	som	identifierades	var	
urban/regional	planering,	naturskydd,	restaurering	samt	miljöövervakning.	
Mesta	användningen	sågs	ligga	inom	ramen	för	urban/regional	planering.	
	
Slutligen	så	berördes	frågan	om	MatrixGreen	rent	tekniskt	skulle	baseras	på	GIS‐
programmen	ArcMap	eller	MapInfo.	Då	projektet	inte	hade	medel	för	att	utveckla	
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ett	verktyg	som	stödjer	båda	plattformarna,	så	behövdes	detta	beslutas.	En	
mindre	undersökning	genomfördes	och	det	visade	sig	att	ArcMap	användes	av	
majoriteten	av	deltagarna,	så	därför	så	valdes	ArcMap	som	teknisk	plattform.	Det	
är	dock	viktigt	att	poängtera	att	även	MapInfo	och	andra	programvaror	kan	
exportera	underlag	till	ArcMap,	där	den	grundläggande	nätverksanalysen	kan	
genomföras.	Resultaten	kan	sedan	importeras	till	ursprungsprogrammet	för	
fortsatt	behandling,	analys	och	presentation.	

Andra projektmötet 
Denna	workshop	genomfördes	15	september	2010	med	25	anmälda	deltagare.	
Syftet	med	workshopen	var	att	introducera	projektdeltagarna	för	den	första	då	
framtagna	prototypen	av	verktyget	MatrixGreen.	I	och	med	detta	gavs	samtliga	
deltagare	möjlighet	att	testa	verktyget	under	realistiska	förhållanden.	Mötet	
genomfördes	i	ett	av	Stockholms	universitets	övningslabb	för	GIS	där	deltagarna	
fick	testköra	MatrixGreen	på	verkliga	underlagsdata	från	Stockholmsregionen	
(se	bild	1).		
	

	
Bild	1.	Test	av	MatrixGreen	
	

Resultat/erfarenheter 
En	övergripande	slutsats	från	workshopen	var	att	samtliga	deltagare,	trots	
varierande	erfarenheter	av	GIS,	kunde	genomföra	de	grundläggande	analyserna.	
Med	andra	ord	så	ansågs	verktyget	MatrixGreen	tillräckligt	användarvänligt	och	
lättförståeligt	för	att	kunna	komma	till	praktiskt	användning.	Dock	behövdes	en	
hel	del	praktisk	handledning	för	att	kunna	hitta	i	programmets	menyer	och	för	
att	förstå	det	tänkta	arbetsflödet	i	analyserna.	Vid	denna	tidpunkt	så	fanns	ingen	
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användarmanual	framtagen,	och	denna	övning	visade	på	behovet	av	att	ta	fram	
en	sådan	(vilket	även	senare	gjordes).	Vidare	så	upprepades	insikterna	från	
första	workshopen	att	den/de	som	använder	verktyget	behöver	relevant	
utbildning	för	att	kunna	använda	och	tillämpa	analyserna	på	korrekt	sätt,	och	för	
att	kunna	förstå	och	tolka	resultaten.	
	
Efter	att	deltagarna	genomfört	sina	första	analyser	och	börjat	analysera	
resultatet	så	framfördes	även	denna	gång	att	det	finns	ett	stort	behov	av	att	ta	
fram	gemensamt	bakgrundsmaterial	på	regional	nivå	(dvs.	GIS‐skikt	och	artdata,	
se	vidare	i	avsnittet	Nästa	steg).	
	

Slutseminarium 
Projektet	redovisade	sina	resultat	vid	ett	öppet	slutseminarium	som	hölls	vid	
Stockholms	läns	landsting,	tillväxt	och	regionplanerings	lokaler	den	25	januari	
2011.	Seminariet	var	mycket	välbesökt	med	86	inkomna	föranmälningar	samt	
ett	antal	efteranmälda.	Förutom	projektets	deltagare	(se	bilaga)	så	deltog	i	
princip	alla	större	ekologi/miljökonsultbolag	som	har	verksamhet	inom	liknande	
områden/frågeställningar	i	regionen,	en	hel	del	representanter	för	olika	
miljöorganisationer	som	t.ex.	Naturskyddsföreningen,	samt	några	personer	från	
universitetsvärlden.	
	

Resultat/erfarenheter 
Första	delen	av	slutseminariet	ägnades	åt	att	beskriva	metoden	och	analyserna	
som	det	framtagna	verktyget	MatrixGreen	möjliggör.		Under	presentationens	
gång	så	ställdes	en	hel	del	frågor	om	metoden	och	om	dess	användbarhet	och	
tillförlitlighet	samt	om	den	ekologiska	kunskap	som	krävs.	Det	samlade	intrycket	
som	gavs	av	denna	del	av	seminariet	var	dock	att	de	flesta	förstod	metoden	som	
sådan	på	ett	övergripande	sätt,	och	att	de	såg	dess	användbarhet.	Det	framkom	
både	på	detta	seminarium,	och	under	tidigare	projektmöten,	att	en	av	metodens	
största	styrkor	är	att	den	är	relativt	lätt	att	förstå,	och	att	resultaten	i	form	av	
kartor	med	ekologiska	samband	markerade	som	länkar	mellan	olika	
grönområden	kommunicerar	väl	(se	vidare	exempel	i	avsnittet	Verktyget).		
	
Vidare,	det	finns	uppenbarligen	ett	stort	behov	för	denna	typ	av	verktyg	för	att	
bättre	kunna	bedöma/mäta	ekologiska	samband,	och	det	finns	ett	stort	intresse.	
Återigen	så	framkom	dock	behovet	av	att	kvalitetssäkrat	underlagsmaterial	(se	
avsnittet	Nästa	steg).	
	
Ytterligare	en	erfarenhet	är	att	det	är	ytterst	viktig	att	man	är	tydlig	med	att	
metoden	och	analyserna	som	stöds	av	verktyget	endast	har	med	ekologisk	
konnektivitet	(samband)	att	göra,	och	att	olika	grönområden	har	andra	
ekologiska	värden	som	inte	analyseras	med	detta	verktyg.	Därför	skall	verktyget	
ses	som	ett	komplement	till	övriga	analyser	och	bedömningar	som	görs	om	olika	
områdens	ekologiska	värden	och	kvalitéer.	
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Bild	2.	Slutseminarium	

Verktyget - MatrixGreen 
Huvudsyftet	med	detta	projekt	var	att	ta	fram	ett	datorbaserat	verktyg	som	ska	
kunna	fungera	som	ett	stöd	för	planerare	och	andra	yrkesgrupper	för	att	
prognostisera	och	utvärdera	påverkan	och	effekter	på	ekologiska	samband.	I	
denna	del	beskrivs	dels	huvudprincipen	för	den	metod	som	används	för	att	
modellera	ett	fragmenterat	landskap,	och	som	används	av	det	framtagna	
verktyget	(MatrixGreen).	Dels	beskrivs	de	olika	analyser	av	landskapet	som	
verktyget	i	dagsläget	stöder.	Själva	handhavandet	av	MatrixGreen	beskrivs	i	den	
bifogade	användarmanualen	som	även	kan	laddas	ner	på	www.matrixgreen.org.	
Metoden	och	analyserna	i	sig	har	ett	bredd	stöd	inom	den	akademiska	
forskningen	med	ett	flertal	publiceringar	i	mycket	välrenommerade	
vetenskapliga	tidskrifter.	Dock	som	vid	alla	annan	
forskning/utveckling/utvärdering	så	beror	kvalitén	på	resultaten	från	en	studie	
även	på	kvalitén	på	indatan	(se	även	Nästa	steg).	

Beskrivning av metoden 
Grundläggande	för	hela	metoden	är	en	så	kallad	nätverksmodell	där	geografiska	
områden	anses	sammanlänkade	om	en	art	kan	röra	sig	mellan	dessa.	Oftast	
handlar	det	om	geografiska	områden	som	utgör	livsmiljö	för	en	viss	art	och	som	
är	sammanlänkade	med	områden	inom	räckhåll	vid	ungspridning.	Det	
geografiska	området	i	landskapet	kallas	för	fläck	(”patch”	på	engelska)	och	
symboliseras	ofta	med	hjälp	av	en	prick	där	pricken	då	kallas	för	nod.	De	noder	
som	är	inom	en	given	räckvidd	från	en	viss	nod	kopplas	till	denna	nod	med	hjälp	
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av	en	linje	som	kallas	för	länk	(Bild	3).	Vad	som	definierar	vilka	de	geografiska	
områdena	är	och	om	en	art	kan	röra	sig	mellan	dessa	(dvs	om	de	är	inom	
räckvidd)	beror	på	vad	man	har	för	avsikt	att	analysera.	Modellen	är	generell	och	
skalbar	och	kan	användas	för	att	modellera	samband	över	lång	tid	inom	stora	
geografiska	regioner	eller	samband	på	kort	tid	och	inom	mindre	områden.	I	det	
senare	fallet	kan	det	röra	sig	om	en	individ	som	rör	sig	mellan	olika	resurser	
(platser	för	födosök,	vila,	reproduktion	etc.)	i	landskapet.	Ofta	på	daglig	basis,	
eller	på	säsongsbasis.	I	det	förra	fallet	så	avses	i	regel	migration	på	
populationsnivå,	dvs.	varje	enskilt	område	(patch)	antas	kunna	härbärgera	en	
lokal	population.	Vidare,	om	olika	områden	är	inom	räckhåll	så	antas	de	olika	
populationerna	kunna	utbyta	individer	med	varandra	(detta	beskrivs	inom	
forskningsfältet	Metapopulationsdynamik).	
	

	
Bild	3.	Principen	för	nätverksmodellen.	

Analyser 
Nätverksanalys	har	använts	inom	många	vitt	skilda	fält	under	väldigt	lång	tid	och	
det	finns	ett	stort	antal	analyser	och	beräkningsalgoritmer	att	tillgå.	I	denna	
version	av	MatrixGreen	har	två	huvudtyper	av	analyser	byggts	in.	Den	ena	
används	då	man	vill	jämföra	ett	nätverks	övergripande	konnektivitet	med	en	
något	förändrad	version	av	samma	nätverk.	Förändringen	kan	exempelvis	röra	
sig	om	olika	byggnationsalternativ	vid	en	miljöbedömning	eller	från	en	tidpunkt	
till	en	annan	vid	miljöövervakning.	Måttet	som	används	vid	jämförelser	i	
MatrixGreen	är	storleken	på	största	komponenten.	Den	andra	analysen	används	
för	att	hitta	kritiska	strukturer	inom	nätverket.	Här	försöker	man	istället	se	vilka	
noder	eller	länkar	som	bidrar	mest	till	nätverkets	konnektivitet.	Vid	analys	av	
vilka	noder	som	bidrar	mest	till	nätverkets	konnektivitet	används	ett	mått	som	
kallas	för	betweenness	centrality.	

Största komponent 
De	noder	(eller	geografiska	områden)	som	är	sammanlänkade	(indirekt	eller	
direkt)	sägs	tillhöra	samma	komponent.	Om	man	summerar	arean	för	de	
geografiska	områden	som	ingår	i	varje	komponent	kan	man	räkna	ut	vilken	
komponent	som	har	störst	sammanlagd	area.	Det	går	då	även	att	räkna	ut	hur	
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många	procent	av	den	totala	arean	som	den	största	komponenten	utgör	och	
detta	används	som	ett	mått	på	konnektivitet	i	MatrixGreen.	Storleken	på	den	
största	komponenten	(eller	dess	procentuella	andel	av	totala	arean)	beror	alltså	
på	vad	som	utgör	artens	livsmiljö,	artens	spridningsavstånd	och	det	aktuella	
landskapets	förutsättningar,	dvs.	hur	det	faktiska	landskapet	i	området	ser	ut.	
För	en	viss	art	(med	en	viss	given	livsmiljö	och	ett	visst	spridningsavstånd)	kan	
man	alltså	jämföra	storleken	(andelen)	av	största	komponenten	för	olika	
byggnationsalternativ,	restaureringsalternativ	eller	över	tid.	Observera	att	area	
kan	ersättas	av	något	annat,	exempelvis	area	viktad	för	habitatkvalitet.	Detta	är	
dock	inte	inbyggt	i	nuvarande	version	av	MatrixGreen.	
	
För	en	viss	typ	av	livsmiljö	kan	man	även	låta	variera	spridningsavståndet	och	se	
hur	storleken	på	största	komponenten	förändras	vid	kortare	och	längre	
spridningsavstånd.	Om	man	låter	öka	spridningsavståndet	länkas	fler	områden	
samman	och	storleksandelen	av	största	komponenten	ökar.	Om	man	istället	låter	
minska	spridningsavståndet	så	sjunker	istället	andelen.	Man	får	då	ett	så	kallat	
patch‐distance	diagram	(Bild	4).	Typiskt	för	denna	typ	av	diagram	är	att	man	
finner	tröskelvärden	vid	vissa	avstånd	i	landskapet	där	konnektiviteten	
förändras	dramatiskt.	Arter	som	har	spridningsavstånd	i	närheten	av	dessa	
tröskelvärden	(Bild	4,	profil	B)	kan	drabbas	särskilt	hårt	även	vid	små	
förändringar	i	landskapet	som	kan	leda	till	märkbart	ökad	fragmenterad	
livsmiljö.	Arter	som	har	spridningsavstånd	långt	över	tröskelvärdet	(Bild	4,	profil	
C)	är	mindre	känsliga	för	förändringar	och	klarar	sig	troligen	även	vid	större	
förändringar.	Arter	som	har	väldigt	korta	spridningsavstånd	(Bild	4,	profil	C)	har	
endast	tillgång	till	en	liten	del	av	det	möjliga	landskapet	även	inom	den	största	
komponenten.	För	dessa	arter	är	alltså	landskapet	kraftigt	fragmenterat	och	här	
kan	man	till	exempel	förvänta	sig	arter	med	hög	utdöendeskuld.	
Såväl	patch‐distance	diagrammet	som	andelsarean	av	största	komponenten	för	
ett	antal	profiler	kan	användas	som	indikator	vid	miljöbedömningar	av	olika	
alternativ	eller	vid	miljöövervakning	av	konnektiviteten.	I	MatrixGreen	kan	man	
för	närvarande	räkna	fram	patch‐distance	diagram	samt,	för	ett	givet	maximalt	
spridningsavstånd,	räkna	fram	de	olika	komponenterna	i	landskapet,	som	i	sin	
tur	får	egna	unika	id‐nummer	(vilket	t.ex.	kan	användas	för	att	visualisera	dessa	
områden	på	olika	sätt	i	GIS).	
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Bild	4.	Patch‐distance	diagram.	De	olika	profilerna	består	av	grupper	av	liknande	
arter	i	termer	av	gemensamma	habitatpreferenser	och	spridningsförmågor.	
	

Betweenness centrality 
Betweenness	centrality	är	ett	index	som	kan	räknas	ut	för	varje	nod	i	nätverket.	I	
princip	anger	detta	index,	för	varje	nod,	hur	stor	andel	av	alla	tänkbara	
kostnadseffektiva	vägar	genom	nätverket	som	går	genom	just	den	noden.	En	nod	
i	nätverket	med	högt	betweenness	centrality	värde	ligger	alltså	väldigt	
strategiskt	till	när	det	gäller	att	upprätthålla	flöden	genom	nätverket.	Måttet	
används	brett	inom	nätverksanalysen,	och	flera	studier	har	visat	att	det	inom	
landskapsekologi	kan	peka	ut	strategiskt	placerade	områden	som	är	viktiga	för	
att	länka	samman	stora	delar	av	landskapet.	Den	här	sortens	områden	kan	ofta	
bedömmas	vara	mindre	viktiga	i	sig	själva	då	de	inte	nödvändigtvis	är	stora	eller	
högkvalitativa,	och	får	då	ofta	inte	någon	större	uppmärksamhet.	Samtidigt	kan	
de	utgöra	kritiska	så	kallade	”stepping	stones”	just	för	de	ekologiska	sambanden,	
konnektiviteten,	i	landskapet	(med	höga	värden	på	betweenness	centrality).	
MatrixGreen	kan	idag	räkna	ut	betweenness	centrality	för	alla	noder	i	ett	
nätverk.	Värdet	sparas	tillsammans	med	övrig	geodata	och	kan	användas	för	att	
illustrera	olika	viktiga	noder	på	olika	sätt.	Det	finns	även	ett	antal	fördefinierade	
sätt	att	visualisera	dessa.	
	

Ekonomisk redovisning 
Projektet	har	finansierats	genom	Stockholms	läns	landstings	miljöanslag	(beslut	
nr	M7/2009,	diarienummer	RTN	2009‐0111),	Forskningsrådet	för	miljö,	areella	
näringar	och	samhällsbyggande	(Formas)	(som	en	del	i	det	beviljade	
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tvärvetenskapliga	forskningsprojektet	”Snabba	och	långsamma	förändringar”),	
Kungliga	skogs‐	och	lantbruksakademin/Stiftelsen	Carl‐Fredrik	von	Horns	fond	
(via	projektanslag	H‐569),	Stockholms‐	samt	Örebros	Länsstyrelser	samt	ett	
flertal	Stockholmskommuner	(se	lista	i	bilaga).	Stockholm	Resilience	Centre	vid	
Stockholms	universitet	har	skött	administrationen	av	projektet.	
	

Deltagare, tid samt kostnad: 
	
Vem	 Arbetstid	 Kostnad	
Örjan	Bodin,		
Stockholm	Resilience	Centre,	
Stockholm	universitet	

2	månader	 1487001	

Andreas	Zetterberg,	KTH	 2	månader	 ‐	
25	Stockholmskommuner	 20	timmar	per	

kommun	 	
2500002	kr	

Stockholms	läns	landsting,	
tillväxt	och	regionplanering	
(en	representant3)	

40	timmar	 20000	kr	

Länsstyrelserna	(tre	
representanter)	

3	X	20	timmar	 30000	kr	

	

Material och möteskostnader 
	
Vad	 Kostnad	
Hård	och	mjukvara	 65765	
Kostnader	för	workshops	(lokal,	enkel	
förtäring)4	

86675	

	

Extern konsultkostnad 
	
Vad	 Tid	 Kostnad	
Mjukvaruutveckling	(GIS‐
programmerare	från	Agio)	

361	timmar	á	820:‐
/tim	exkl.	OH	

3997565	kr	

	

																																																								
1 Inklusive lönekostnadspåslag och overhead 35% enl. regelverk på Stockholms universitet 
2 20000 kr per heltidsvecka har använts som schablon då olika myndigheter har olika 
debiteringsprinciper/kostnader. Vidare så har 20 timmar satts som schablon vad gäller deltagandet, 
vissa myndigheter har deltagit mer, andra mindre. 
3 Bette Malmros (Stockholms läns landsting) 
4 Lokalkostnaden för slutseminariet bekostades av Stockholms läns landsting 
5 Inklusive overhead om 35% i enlighet med Stockholms universitets praxis 
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Finansiering 
	
Vem	 Hur	mycket	
Formas	 148700	
Kungliga	skogs‐	och	
lantbruksakademin/Stiftelsen	Carl‐
Fredrik	von	Horns	fond	‐	H‐569	

120000	

Stockholms	läns	landsting	‐
miljöanslaget	‐	RTN	2009‐0111	

295000	(34,1%)	 	

Stockholmskommuner	 250000	
Stockholms	läns	landsting	(genom	
deltagande)	

20000	

Länsstyrelserna	i	Stockholm	samt	
Örebro	

30000	

	 	
Totalt	 863700	
	

Utfall – jämförelse mot budget 
Största	förändringen	jämfört	med	budgeten	som	ingick	i	ansökan	ställd	till	
Stockholm	läns	landsting	(Miljöanslaget)	är	att	betydligt	fler	kommuner	deltog	i	
projektet	(25	styck	istället	för	en).	Detta	innebär	att	både	kostnaderna	och	
intäkterna	steg	kraftigt,	men	det	påverkade	inte	projektet	med	avseende	på	de	
medel	som	projektet	administrerade	självt	eftersom	kommunerna	själva	bar	sina	
egna	kostnader	för	deltagandet	utan	direkt	inblandning	från	projektets	sida.	
Projektets	kostnader	i	övrigt	stämmer	överens	med	budgeten	med	undantag	för	
att	kostnaderna	för	material,	mjuk‐	samt	hårdvara	samt	övriga	kostnader	blev	
c:a	30,000	kronor	mindre	än	beräknat,	och	att	kostnaden	för	
dataprogrammering	blev	högre	i	motsvarade	grad.		
	
Observera	att	den	budget	som	låg	till	grund	för	bidraget	från	Kungliga	skogs‐	och	
lantbruksakademin	inte	är	helt	relevant	att	jämföra	utfallet	mot	eftersom	den	
budgeten	utgick	från	ett	annat	projektupplägg.	Dock,	även	i	den	budgeten	så	
utgjorde	arbetskostnaden	för	mjukvaruutveckling	huvuddelen	av	utgifterna,	så	i	
stora	drag	överensstämmer	utfallet	med	den	budgeten	också.	

Nästa steg – förslag på fortsättning 
I	denna	del	så	beskrivs	tre	olika	aktiviteter	som	bedöms	som	viktiga	för	att	det	
som	tagits	fram	i	detta	projekt	skall	kunna	fortsätta	göra	nytta.	En	kritisk	
nyckelfråga,	förutom	själva	aktiviteterna	i	sig,	är	vilka/vem	
(organisationer/personer)	som	finns	som	kan	och	vill	axla	ett	ansvar	att	driva	
dessa	aktiviteter	vidare.	

Förvaltning av MatrixGreen 
Programmet	MatrixGren	är	i	dagsläget	fullt	fungerande,	men	som	för	all	annan	
mjukvara	så	måste	en	kontinuerlig	förvaltning	finnas	på	plats	för	att	
programmet	skall	kunna	fortsätta	att	fungera.	Med	förvaltning	så	åsyftas	
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funktioner	som	tex.	användarstöd,	support,	uppgradering	i	och	med	att	nya	
versioner	av	ArcGIS	kommer	ut	på	marknaden,	implementering	av	ny	
funktionalitet	m.m.	Ett	förslag	på	en	förvaltningsmodell	har	tagits	fram	och	har	
lagt	in	som	en	bilaga.	En	dialog	med	Länsstyrelsen	och	Landstinget	om	
förvaltningen	har	påbörjats,	men	ännu	är	inget	klart.	I	dagsläget	så	har	dock	en	
egen	plats	på	webben	skapats	där	information	om	MatrixGreen	löpande	kan	
presenteras	(www.matrixgreen.org).	
	

Detaljerat och standardiserat (digitalt) kartmaterial 
De	ekologiska	sambandsanalyserna	är	helt	beroende	av	att	GIS	data	med	hög	
kvalitet	finns	tillgängligt.	Idag	så	råder	brist	på	sådant	material,	i	alla	fall	på	en	
mer	heltäckande	geografiskt	nivå.	Grövre	övergripande	analyser	kan	idag	göras	
med	befintligt	material	som	exempelvis	GSD‐Marktäckedata	och	Kontinuerlig	
Naturtypskartering	av	Skyddade	områden	(KNAS).	Dessa	typer	av	data	är	dock	
ofta	alldeles	för	grovt	indelade	för	att	man	ska	kunna	plocka	ut	det	som	anses	
vara	habitat,	gynnsamma	spridningsvägar	m.m.	från	fall	till	fall.	I	andra	fall	finns	
det	utomordentliga	biotop‐	eller	vegetationskartor	men	dom	är	å	andra	sidan	
inte	heltäckande	eller	standardiserade.	Vid	varje	analys	krävs	därför	ofta	en	
mycket	stor	arbetsinsats	som	går	ut	på	att	kombinera	ett	flertal	datamaterial,	
göra	uppskattningar	och	försöka	standardisera	och	även	i	dessa	fall	blir	
osäkerheten	för	stor	jämfört	med	om	man	hade	haft	tillgång	till	heltäckande,	
detaljerade	biotopdata.	För	att	underlätta	för	framför	allt	mindre	aktörer	(som	
t.ex.	mindre	kommuner)	att	börja	använda	verktyget	så	behövs	ett	mer	
geografiskt	komplett	och	enhetligt	kartmaterial	på	regional	nivå	(eller	nationell	
eller	till	och	med	Europeisk	nivå	om	man	tänker	sig	mer	geografiskt	storskaliga	
analyser).	
	

Sammanställning av relevanta arter och deras 
spridningsförmåga 
Förutom	biotopdata	av	hög	kvalitet	(se	ovan)	så	måste	även	kunskap	om	arters	
habitatpreferenser	och	deras	spridningsförmågor	fastställas.	Denna	aktivitet	kan	
delas	upp	i	två	olika	delar.	Den	första	handlar	om	att	identifiera,	och	sedan	
gruppera,	ett	antal	arter	som	bedöms	vara	speciellt	intressanta	för	
Stockholmsregionen.	Detta	urval	kan	baseras	på	att	dessa	arter	anses	viktiga	i	
sig,	och/eller	för	att	de	kan	anses	vara	hotande	av	minskade	
spridningsmöjligheter.	Men	det	kan	också	baseras	på	funktionella	artgrupper	
som	är	kopplade	till	landskapstyper	som	kan	användas	för	att	följa	upp	
miljömålsarbetet.	Den	andra	delen	handlar	om	att	sammanställa	vad	som	är	känt	
om	dessa	arters	habitatpreferenser	och	deras	spridningsförmågor.	I	en	del	fall	så	
kan	den	kunskapen	finnas	i	t.ex.	forskningslitteraturen	eller	aktörer	som	
ArtDatabanken	och	Naturhistoriska	Riksmuseet,	i	andra	fall	saknas	den.	I	de	fall	
den	saknas	så	kan	i	viss	mån	teoretiska	uppskattningar	av	spridningsförmåga	
göras,	även	om	resultaten	av	sådana	undersökningar	skall	betraktas	som	
kvalificerade	gissningar.	
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Kontaktinformation 
	
Örjan	Bodin	
Stockholm	Resilience	Centre	samt	Institutionen	för	Systemekologi	
Stockholms	universitet	
10691	Stockholm	
telefon:	08‐674	7671	
e‐post:	orjan.bodin@stockholmresilience.su.se	
	
Andreas	Zetterberg	
KTH,	Mark‐	och	vattenteknik	
Teknikringen	76	
100	44	Stockholm	
Telefon:	08‐790	6558	
e‐post:	aze@kth.se	
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Bilagor 

Användarmanual - MatrixGreen 

Deltagarlista för projektet 

Förslag på förvaltningsmodell 
	
	



2011-05-19 
Dnr 3.1/1580/2009 

Sid 1 (1) 
 
 

STOCKHOLMS STADSMUSEUM 
Ryssgården, Slussen. Box 15025, 104 65 Stockholm, Slussen. Telefon 08-508 31 600 
info@stadsmuseum.stockholm.se  www.stadsmuseum.stockholm.se 

 Stockholms läns landsting 
Regionplanekontoret 
Box 4414 
102 69 Stockholm 
 
SLL/Regionplanekontorets dnr: 
R 2010-0150 

Sammanfattning av projektet Kulturhistorisk värdering av 
grönområden – en metodutveckling 
Projektet Kulturhistorisk värdering av grönområden – en metodutveckling, som skall ses 
som en pilotstudie, är en del i det angelägna arbetet att uppmärksamma gröna miljöers 
innehåll och betydelse. Bakgrunden och motivet till pilotstudien är att det saknas 
kunskapsunderlag för att bedöma och förhålla sig till kulturhistoriska värden i parker och 
grönområden. 
 
Målet har varit att utarbeta en metod för kulturhistorisk värdering av parker och 
grönområden. Projektet syftade till att regionens parker och grönområden skall förstås och 
värnas mer insiktsfullt och därmed möjliggöra en konstruktiv delaktighet för 
kulturmiljösektorn i regionplaneringen.  
 
Det huvudsakliga arbetet utfördes våren 2011 med Stockholms stadsmuseum i 
projektledning, en referensgrupp bestående av representanter från Nacka och Haninge 
kommuner, Stockholms stadsbyggnadskontor samt Stockholms länsmuseum samt styrgrupp 
från Stadsmuseet och Regionplanekontoret. Delfinansiering erhölls från Stockholms läns 
landstings miljöanslag och kulturmiljövårdsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 
Projektets utarbetade metod har utgått från Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska 
värderingsmodell för bebyggelse. Den modellen har sedan modifierats och anpassats till det 
gröna kulturarvet. Föreslagen värderingsmetod är tänkt att fungera som ett hjälpmedel, likt 
en verktygslåda att använda vid den kulturhistoriska värderingen. Metoden är uppbyggd av 
flera delvärden som beskrivs och exemplifieras. Projektets arbete och resultat är presenterat 
i en rapport. 
 
Föreslagen värderingsmetod är inte fastslagen och färdig, utan är en metod som bör prövas 
och också vidareutvecklas. En angelägen uppgift är att just pröva metoden praktiskt på ett 
antal parker och grönområden, för att utvärdera användbarheten av metoden under olika 
förutsättningar. Stockholms stadsmuseum ska i ett kommande projekt inventera och pröva 
att klassificera ett antal grönområden. Mer kunskaper om våra parker och grönområden 
liksom därmed ett större jämförelsematerial är centralt för att kunna göra kulturhistoriska 
värderingar och bedömningar.  



Verktyg för ekologiska samband - MatrixGreen  

De ekologiska konsekvenserna av att bygga i grönområden kan vara svåra att överblicka. Förutom 

den direkta förlusten av livsmiljöer så försämras även sambanden mellan olika kvarvarande 

grönområden i landskapet. 

Nu har ett modelleringsverktyg (MatrixGreen) tagits fram för att prognostisera och utvärdera 

påverkan och effekter vad gäller ekologiska samband. 

Nu har du som ekolog eller planerare möjlighet att helt kostnadsfritt få ladda ner och prova det nya 

verktyget under förutsättning att du har tillgång till ArcGIS. I december 2014 är verktyget uppdaterat 

för ArcGIS 10.2 . Hur gör man? 

Gå in på sidan www.matrixgreen.org och följ instruktionerna. 

Läs mer 

Mer information om verktyget och projektet finns till höger på sidan. Där kan du även ladda ner de 

presentationer som Andreas Zetterberg (KTH) och Örjan Bodin (Stockholm Resilience Centre) höll den 

25 januari 2011. 

MatrixGreen är utvecklat av KTH och Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet). Projektet 

finansieras av Stockholms läns landsting, Kungliga skogs- och lantbruksakademin, Forskningsrådet för 

miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Länsstyrelsen i Stockholms län samt 

deltagande kommuner i Stockholms län. MatrixGreen har buggrättats och uppdaterats med medel 

från Landstingets miljöanslag under 2011-2014. 

Presentationer 

Från seminarium 25 jan 2011 

Om projektet och verktyget 

(Örjan Bodin) 

Nätverk och habitatnätverk 

(Andreas Zetterberg) 

Kontakt 

Örjan Bodin 

Tel: 08-674 76 71 

orjan.bodin@stockholmresilience.su.se 

 

http://www.matrixgreen.org/
http://www.tmr.sll.se/Global/Gr%c3%b6ntypologi/Om%20projektet%20-%20%c3%96rjan%20Bodin.pdf
http://www.tmr.sll.se/Global/Gr%c3%b6ntypologi/Om%20projektet%20-%20%c3%96rjan%20Bodin.pdf
http://www.tmr.sll.se/Global/Gr%c3%b6ntypologi/N%c3%a4tverk%20och%20habitatn%c3%a4tverk%20-%20Andreas%20Zetterberg.pdf
http://www.tmr.sll.se/Global/Gr%c3%b6ntypologi/N%c3%a4tverk%20och%20habitatn%c3%a4tverk%20-%20Andreas%20Zetterberg.pdf
mailto:orjan.bodin@stockholmresilience.su.se


Digital redovisning av utställningen Bin – inte bara honung på Kulturhuset till 
kontorets hemsida 
Diarienummer: LS 1207-0975 

 
Sammanfattning till SLL:s hemsida 
Kulturhuset visade med utställningen Tipping Point på behovet av ett resilient 
förhållningssätt. Vi har nu fördjupat det och fokuserat på vad ekosystemtjänster är, med 
utgångspunkt från Stockholmsområdet. En del av utställningen tog upp 
ekosystemtjänsten pollinering och både vad som krävs för pollinering men även 
inspiration för besökarna på egna åtgärder. 
Vi ville också visa på ytterligare några typer av ekosystemtjänster och valde att utgå från 
Mälaren. Både som leverantör av tjänster som dricksvatten, vattenrening, fiske, 
transporter etc men även ekosystemtjänster som rekreation samt den oförstörda 
Mälaren som en del av varumärket Stockholm.  
Vi ville visa att dessa tjänster som stockholmarna ser som självklara kanske inte kommer 
att vara för evigt om vi inte styr utvecklingen i en hållbar riktning. Vi valde däremot att 
inte ta upp frågan om hur det kan värderas ekonomiskt. 
Vi ville också visa vikten av biologisk mångfald – som ju är starkt kopplad till 
ekosystemtjänster och ibland även en förutsättning för dem.  
Vi ville också koppla frågan till intresset för urban odling, både på privat och offentlig 
nivå.  
Utställningen döptes till ”Vad är det i luften som surrar” och visades i två 
utställningsmoduler i Ekoteket på plan 2 i Kulturhuset under perioden 18/10-9/12-12. 
Vi räknar med att ca 10% av Kulturhuset besökare dvs 1000 personer per dag passerar 
platsen. 
Utställningen genomfördes i samarbete med Bee Urban och med stöd från Länsstyrelsen 
i Stockholm och med ekonomiskt bidrag från Landstingets Miljöanslag. 

 

 



 
 



Analyser av ekologiska landskapssamband i södra Rösjökilen 

 

Sammanfattning 

Fem kommuner i Rösjökilen: Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Vallentuna och 

Danderyd har i ett kilsamverkansprojekt analyserat grönstrukturen i Rösjökilen. 

Målet var att visa ekologiska landskapssamband utan begränsning av kommunernas gränser. 

Kommunerna i kilsamverkan har nu kunskap om var i Rösjökilen det finns fungerande ekosystem och 

viktiga spridningsvägar för ett urval av bevarandevärda arter. Det är första gången en av Stockholms 

gröna kilar analyseras på det här sättet. 

 

Tre ekologiska nätverk har analyserats: 

-" tallinsekter som behöver gammal tall, 

-" vildbin som behöver död ved och blomrikedom, 

-" fladdermöss som använder våtmarker och lövskogar. 

 

För att identifiera livsmiljöer för arterna har en biotopkartering gjorts för ett område som är ca 6500 

hektar stort och täcker ca 2/3 av Rösjökilen. Sedan har spridningsvägar och sammanbindning i 

landskapet analyserats med hjälp av bl.a. analysverktyget MatrixGreen (Bodin och Zetterberg 2011). 

Pedagogiska kartor har tagits fram för tallnätverket, vildbinätverket och fladdermusnätverket. 

Den södra delen av kilen i Sollentuna och Upplands Väsby kommun karaktäriseras av 

sprickdalslandskap med där hällmarkstallskogar och barrskogar dominerar. Norra och östra delen av 

kilen i Vallentuna, Upplands Väsby och Täby är odlingslandskap. Här finns både stora åkermarker och 

småbruket landskap med rikedom på brynmiljöer, betesmarker, solbelysta skogsbackar, åkerholmar, 

och gamla ädellövträd. Produktiva våtmarker finns vid Norrviken, Vallentunasjön, småsjöar och 

våtmarksstråk från Sköldnora i norr ned till Edsviken i söder och österut via Hagby ekopark (täckta 

deponin) till Vallentunasjöns stränder. Danderyd präglas av vidsträckta villaområden med 

många gamla ekar och tallar. I flera av de ekologiska nätverken framträder biotoper i landskapet 

mellan nordöstra delen av sjön Norrviken och Vallentunasjön som svagt samband i av nätverket, där 

känslig grönstruktur länkar samman norra och södra delen av kilen. Mellan sjöarna Väsjön och 

Fjäturen i Sollentuna finns skogsområden som förbinder Törnskogen och Rinkebyskogen och andra 

trädmiljöer i Danderyd. 

 

Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering, förvaltning av grönstruktur och fortsatt arbete med 

ekosystemtjänster. Åtgärder för att förstärka de ekologiska sambanden föreslås i rapporten. 
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Redovisning av Miljöanslag från Stockholms Läns Landsting till Leader Södertälje 
Landsbygd och projektet Vandringsled Skilleby Försöksgård. 
 
Projektägaren är Biodynamiska Forsknings Institutet. 
 
Anslaget har använts till att medfinansiera ”Vandringsled Skilleby Försöksgård”, vars syfte 
var att göra den kunskap om sambandet mellan jordbruk och miljöpåverkan (framförallt 
biologisk mångfald, klimat och vatten) som arbetats upp i 50 års försöksverksamhet i Järna 
tillgänglig för allmänheten. Leden vill visa att det är möjligt att driva jordbruk utan skador på 
den omgivande miljön. Besökarna skall kunna få en grundläggande förståelse för vad 
jordbruk är samt hur jordbrukslandskapet vuxit fram. 
 
Projektets innehåll är en vandringsslinga med informationstavlor, informationsmaterial och 
guidade vandringar. Leden skall kunna vandras med och utan guide och förmedla både 
grundläggande kunskap om jordbruk och speciella kunskaper om odlingssystemet i ett 
ekologiskt jordbruk med balanserad djurhållning och växtföljd. 
 
Projektet blev försenat i starten och sedan hade en tänkt medarbetare inte längre möjlighet att 
delta, men gav handledning för att genomföra en del av den historiska förstudien. Vandringar 
genomfördes dock 2010 enligt plan: 
 

 Nyckeln till friska hav – val av jordbrukssystem 
Tisdagen den 15 juni kl. 18.00 - 20.00 

 Jordbrukets klimatpåverkan – problem och möjligheter 
Torsdagen den 15 juli kl. 18.00 – 20.00 

 Maten – jordbruket och livsmedlens kvalitet 
Torsdagen den 12 augusti kl. 18.00 – 20.00 

 Jordbrukets spår – historik i odlingslandskap                              
Torsdagen den 16 september kl. 18.00 – 20.00 

 
Teman för vandringsledens olika stationer beslutades i april 2010 samt preliminär dragning.  
 
Två stättor har konstruerats och finns på plats vid övergången till naturstig i hagmark och den 
mer tillgängliga vandringsleden. De är robusta och stilrena och har varit uppskattade.  En liten 
träkonstruktion har också byggts över ett dike.   
 
Lars Danielsson har gjort två konstnärligt utformande kartor/bilder över området. En för 
dagens situation och en tolkning av yngre järnålderns bebyggelse. Ytterligare en karta är 
förberedd som ska visa på Vandringsledens dragning och kringliggande verksamheter men 
eftersom det finns oklarheter får den vänta.  
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Moa Larsson Sundgren har formulerat ett informationshäfte som också utgör 
kunskapsgrunden för de guidade visningarna. Artur Granstedt har bearbetat och kommit med 
tillägg samt figurer. Materialet kommer att ligga till grund för den kortade broschyr versionen 
som ska översättas samt för text för skyltarna.  
 
Projektledarens barnledighet och arrendatorbyte på gården ledde till ytterligare förseningar. 
Sedan har en vid tiden för ansökan inte förutsedd flytt av BERAS Center till Kulturcentrum 
Järna lett till planer att flytta försöksverksamheten från Skilleby till Nibble och planen är nu 
att avsluta projektet genom att integrera Vandringsleden i en större led runt Ytterjärna som 
planeras av Kulturcentrum. 
 
 
Jeanette Lewald – 2012-03-27 
 
 

 



Inventering och metodutveckling avseende tystnad och särskilda 
upplevelsevärden, LS1308-0982  
 

Det övergripande och långsiktiga målet med detta projekt är att öka intresset för, visa vägen till och 

öka tillgängligheten till områden och platser i stadens närhet som erbjuder relativ tystnad och stillhet. 

Målet är också att öka intresset för att bevara tysta områden. Det konkreta målet med detta projekt är 

avgränsat till att:  

1. Inventera platser i Sollentunas befintliga och planerade naturreservat som erbjuder tystnad och 

särskilda upplevelsevärden.  

2. Utveckla en metod och checklista för inventering av tystnad och särskilda tystnadsvärden som kan 

användas i andra naturområden i Stockholms län, exempelvis inom de gröna kilarna.  

 

Projektet har utvecklat en metod för inventering av platser i Stockholms län som erbjuder tystnad och 

särskilda upplevelsevärden. Metoden har utgått från och utvärderat ett antal platser i Sollentunas 

befintliga och planerade naturreservat. Den metod som utvecklas ska senare kunna användas för att 

kopplat till de gröna kilarna och områden med särskilda naturvärden ta fram ”guider till tystnaden” 

som inspirerar och gör det lätt för invånarna att hitta de tysta och rofyllda områdena i länet.  

 

Resultat  
Projektet har haft en metodutvecklande del:  

1. Sammanställa och dra nytta av tidigare utredningar och rapporter som på ett eller annat sätt berört 

tystnad och andra upplevelsevärden i Stockholms län i allmänhet och i Sollentuna kommun i 

synnerhet.  

2. Fastställa vilka särskilda upplevelsevärden förutom relativ tystnad som är viktiga, ex. avskildhet, 

urskogskänsla, bäckar, sjöar, rumskänsla i naturen, vegetationstyper, avstånd från väg och bebyggelse, 

etc.  

 

Projektet har haft en inventerande del  

3. Kartlägga platser i var och ett av naturreservaten Södra Törnskogen och Östra Järvafältet samt i det 

planerade naturreservatet i Tegelhagsskogen som anses ha dessa särskilda upplevelsevärden, är 

tillgängliga för allmänheten och ger möjlighet till ökat besöksantal utan att upplevelsevärdena 

försämras. De utvalda platserna har besöks vid upprepade tillfällen vid olika tidpunkter, vädertyper 

och vindriktningar, bedömningar och ljud/bullermätningar genomförs.  

 

Projektet har en kunskapsspridande del  

4. Resultatet från metodutvecklingen och inventeringen har presenterats i två rapporter: 

Rapport nr 1: Resultat av inventeringen av tystnad och särskilda upplevelsevärden i Sollentunas 

naturreservat. Rapport nr 2: Förslag till metod och checklista för inventering av tystnad och särskilda 

upplevelsevärden i naturområden och gröna kilar i Stockholms län.  

Arbetet har löpande presenterats och diskuterats inom samverkan Rösjökilen.  

 

För Järvafältet och Törnskogen används erfarenheterna från projektet i förvaltningen av reservaten. 

Under 2014 och 2015 kommer flera nya leder och besöksplatser väljas ut och beskrivas för reservatens 

besökare. Det underlag som har tagits fram till det nya naturreservatet Tegelhagsskogen har grundats 

på projektets metodik. Skötselplanens beskrivning av upplevelsevärden på sid 16-19 bygger på 

resultatet från detta projekt.  

 

Den metod och checklista som tagits fram kan utnyttjas i kommuner över hela länet för att identifiera 

platser och vandringar som erbjuder tystnad och särskilda upplevelsevärden. Förslaget till metod och 

checklista kan också ligga till grund för att inventera och ta fram ”guider till tystnaden” för de gröna 

kilarna och andra naturområden i länet.  

Rapporterna finns på Sollentuna kommuns webbplats. 



 
 

 

 
 
 Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
 www.naturskyddsforeningen.se/stockholm  
 
 Kansli Telefon & e-post  Bankgiro & org.nr 
 Norrbackagatan 80 Tel: 08-644 52 70  5650-1844  
 113 41 Stockholm kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se  80 20 16 – 31 38  1 

 

     Stockholm 2013-09-19 

 

 

     Till 

     Stockholms läns landsting 

     TMR 

     Att: Shewen Nysmed 

     Box 22550 

     104 22 Stockholm 

 

 

 

 

Redovisning av projektet ”Regionalt perspektiv på lokala planer”, Dnr LS 1103-0459. 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

…………………………………………………………… 

Mårten Wallberg 

Ordförande 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län  

http://www.naturskyddsforeningen.se/stockholm
mailto:kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se


 

 

 

 

 

 

 

2 

 

REDOVISNING: Regionalt perspektiv på lokal planering.  

DNR: LS 1103-0459 

 

 

BAKGRUND 

 

Detta projekt har genomförts av Naturskyddsföreningen i Stockholms län (föreningen) inom 

samverkan för Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna. Under 2010 uttrycktes inom samverkan ett 

behov av att få en överblick över Översiktsplanerna inom de tre kilarna. De gröna kilarna är ett 

utpräglat mellankommunalt planeringsområde eftersom en grön kil ofta berör fler kommuner. 

Konsekvenser av planförslag upphör inte vid kommungränsen utan kan ge mellankommunala och 

regionala avtryck där isolerade effekter kan förstärkas pga. ett utvecklingsprojekt på andra sidan 

kommungränsen. Genom att samla kilarnas ekologiska, kulturella och sociala värden i ett regionalt 

perspektiv var projektets ambition att belysa hur kommunernas översiktsplaner påverkar kilarna 

regionalt. 

 

Naturskyddsföreningen stod bakom projektidén och tilldelades således ledarskapet för projektet.  

 

 

PROJEKTETS IDÉ OCH MÅL 

 

Projektets idé och mål var mycket ambitiösa. I projektansökan står bl.a.:  

Projektets inriktning är att öka kunskapen kring var kilarnas värdefulla områden 

finns och hur de kommunala planerna påverkar dessa områden, lokalt och 

regionalt. Inom projektet kommer därför att skapas ett GIS-baserat verktyg som 

sätter kommunernas översiktsplaner i ett regionalt samband genom att koppla 

dem till de tre kilarnas ekologiska, kulturella och sociala värden.  

 

I beslutet redovisas TMRs synpunkter, b.la.: 

”Kontoret ser samtidigt att många frågetecken bör klargöras, innan 

projektet sätter igång. Ett motiv är att undvika dubbelarbete. Erfarenheter 

från tidigare försök att sammanställa kommunala GIS-skikt har visat att det 

är svårare än planerat..”. ”Andra centrala frågor är den digitala hanteringen 

av projektet. Utformningen av verktyg och databas är starkt kopplat till 

syfte och förväntat resultat. Syfte och innehåll bör därför preciseras 

parallellt med olika lämpliga digitala alternativ och lösningar. Exempel på 

frågor som behöver klargöras är förväntat resultat, målgrupper, vilka 

analyser som ska göras, hur materialet kan aktualitetshållas, lämplig 

hemvist för databasen, restriktioner för data, metadata etc. Kontoret vill 

understryka betydelsen av att tillräcklig tid avsätts i ett tidigt skede, för att 

finna rätt form och avgränsning av projektet. Detta bidrar till att öka nyttan 

och användarvänligheten av verktyget. Detta är en förutsättning för att 

bidraget ges.”   

 

Tanken var att det GIS-baserade verktyget skulle ligga på egen hemsida och bestå av en tematisk 

sammanslagning av GIS-skikt som: 

- Terrängkartan 

- Ekologiska värden 

- Kulturella värden 

- Sociala värden 
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- Kommunernas ÖP, FÖP, grönstrukturplaner 

 

I efterhand kan sägas att projektet idé och mål var för ambitiösa. Detta insåg även TMR, se b.la. ovan, 

som i sitt svar när ansökan blev beviljad gjorde vissa förbehåll eftersom de ändå tyckte att projektets 

andemening var viktig då det ”pågår diskussion mellan regionala aktörer om att följa upp 

kommunernas översiktsplaner och digitalt koppla dem till regionala underlag” (Beslut nr M 20/2010, 

dnr R 2010-0153, s 2). TMR uppmanade även föreningen att klargöra vissa delar i 

projektbeskrivningen tillsammans med företrädare för kontoret och kontaktpersoner har varit Bette 

Malmros och Helena Näsström. Ganska snart i projektet insåg både föreningen och Bette Malmros och 

Helena Näsström på TMR att projektet snarare skulle bli en förstudie för vad som skulle krävas för att 

skapa ett sådant analysverktyg. Projektet skulle även komma att kräva en större insats av TMR än 

planerat, samt omfatta strategiska diskussioner med Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

 

RESULTAT 

 

Projektets start och precisering 

Projektet påbörjades i maj 2010. Föreningen gick igenom översiktsplanerna för kommunerna 

Vaxholm, Vallentuna, Täby, Danderyd, Upplands Väsby, Sollentuna, Sigtuna och Österåker. Syftet 

med detta var att hitta en gemensam nomenklatur inom ÖP-dokumenten. Resultatet visade att 

kommunerna benämner likvärdiga markanvändningar på olika sätt, vilket försvårar mellankommunala 

analyser. Nomenklaturen måste vara gemensam i en databas. Viktigt i arbetet framöver blev därför att 

försöka hitta en gemensam nämnare för nomenklaturen. Detta var också ett problem som togs upp i de 

intervjuer som gjordes i senare skede i projektet. Detta innebär stora svårigheter för att ta fram ett GIS-

baserat verktyg. 

 

Projektets olika resultat 

I september 2010 träffade föreningen Bette Malmros och Helena Näsström på TMR för att dra upp 

striktare riktlinjer för projektet. Ganska snart i projektet insåg både föreningen och Bette Malmros och 

Helena Näsström på TMR att projektet snarare skulle bli en förstudie för vad som skulle krävas för att 

skapa ett sådant analysverktyg. Detta rapporterades bl.a. i den delrapport som skickades till TMR 

2012-03-01. Därefter har flera uppföljningsmöten genomförts tillsammans med TMR. Under hösten 

2010 genomfördes möten med experter inom området både fysiska möten och möten per telefon. 

Bland dem återfinns WSP, Ekologigruppen, Boverket och Geodatarådet. Interna möten inom 

naturskyddsföreningen genomfördes också. 

 

Projektet har även diskuterats inom samverkan för Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna samt inom 

den regionala grönstrukturgrupp som består av TMR, Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i 

Stockholms län.  

 

Tillsättande av arbetsgrupp 

En arbetsgrupp för projektet tillsattes hösten 2010 och bestod av representanter från TMR och de 

kommuner och ideella organisationer som ingår i samverkansnätverket för Angarn-, Bogesunds- och 

Rösjökilarna. I april 2011 tillkom även Enheten för miljöplanering på Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

Genomförande av intervjuer 

Under hösten 2010 och våren 2011 genomförde föreningen en första orientering av vilka regionala 

GIS-skikt som efterfrågas/behövs i berörda kommuner för strategisk planering av kilarna. 

Orienteringen gjordes i form av intervjuer med tjänstemän på Landstingets kontor för tillväxt, miljö 

och regionplanering, i kommunerna Vaxholm, Vallentuna, Täby, Sollentuna, Danderyd och Upplands 

Väsby. Föreningen träffade 12 tjänstemän från sex kommuner. Tjänstemännen hade olika befattningar 
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på kommunerna, de jobbade bl.a. med översiktsplanering, miljösamordning, grönstruktur, fritids- och 

turistfrågor mm. En sammanställning av resultatet av intervjuerna återfinns i bilaga 1. 

Sammanställningen och de slutsatser som kunnat dras av den, har visat sig vara värdefull information 

för TMR och länsstyrelsen i fortsatt strategiska utvecklingen av GIS-skikt och dokumenthantering. En 

djupare undersökning och analys gjordes i maj 2011 av Ekologigruppen. 

 

Föreningen lyckades aldrig genomföra intervjuer i Sigtuna kommun då de hade brist på tid. De 

informerades dock om projektet via e-post. Någon egentlig intervju gjordes heller inte i Österåker då 

den person som varit samverkans kontaktperson gick i pension och den nya personen hade ont om tid. 

Även Österåker informerades om projektet via e-post och på de möten som genomfördes inom 

kilarsamverkan under perioden. Sammanfattningsvis kan sägas att alla som intervjuats har varit 

positivt inställda till projektet och ser en fördel med ett verktyg som kan sätta översiktsplaner i ett 

regionalt perspektiv och underlätta mellankommunala analyser.  

 

De intervjufrågor som ställdes 

1. På vilket sätt skulle du ha nytta i din tjänsteutövning av ett sådant verktyg som beskrivs? 

2. Inom vilka områden skulle du kunna använda verktyget?  

3. För att verktyget ska bli användbart för dig – vilka underlag skulle du behöva ha med i det? 

4. Vilka analyser utför du i ditt arbete som skulle kunna underlättas av ett sådant verktyg som 

beskrivs? 

5. Vilka slags lager finns digitaliserade här på kommunen? Är de digitaliserade i GIS, InDesign 

eller något annat format? 

6. Kan du tänka dig att vara med i en referensgrupp för projektet? 

 

De som intervjuades berättade vilka underlag, dvs. digitala skikt, som de skulle behöva i verktyget för 

att kunna göra mellankommunala analyser. En lista på skikten och resultatet av intervjuerna har 

sammanställts i en rapport (se bilaga 2). En intressant aspekt som uppkom under projektets gång är att 

kommunerna inte i så stor utsträckning använder de regionala digitala skikt som redan idag finns på 

Landstinget och Länsstyrelsen. Detta ledde i sin tur till att TMR på Landstinget och Enheten för 

miljöplanering på Länsstyrelsen påbörjade en diskussion som tog upp frågorna i) hur kan tillgången 

till den datamängd som redan finns förenklas för kommunerna? ii) vad finns på de båda 

förvaltningarna redan idag av de dataskikt som kommunerna önskar samt iii) vilka dataskikt behöver 

tas fram för att kunna skapa ett verktyg som svarar mot de behov kommunerna uppgett i intervjuerna.  

 

Den lista på dataskikt som kom till som ett resultat av intervjuerna har kortats ner något.  TMR har 

använt sammanställningen i sitt arbete med att prioritera, tillgängliggöra och utveckla GIS-skikt    

 

Naturskyddsföreningen har under projektets gång köpt in tjänster från Ekologigruppen och de gjorde 

en översikt över vilka databaser och webbaserade analysverktyg som finns tillgängliga idag (se bilaga 

3). Ekologigruppen deltog även i arbetsgruppsmöten för att dela med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper. Även denna sammanställning har varit bra underlag för TMR och länsstyrelsen i sitt 

fortsatta arbete med GIS.  

 

 

Resultaten har drivit på viktiga, strategiska regionala diskussioner inom GIS  

I skedet efter att alla intervjuer var klara och sammanställda stannade projektet upp något, men denna 

period i projektet är dock den mest intressanta! För 2012 initieras strategiska diskussioner både inom 

TMR och mellan TMR och enheten för miljöplanering på länsstyrelsen på grund av det som kommit 

fram i intervjuerna med kommunerna. 

Mot bakgrund av projektets komplexa och strategiska karaktär som visat sig kräva större insatser än 

planerat av TMR och länsstyrelsen, har inriktningen och planerade insatser anpassats och 
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omprioriterats för att bidra till största regionala nytta. Detta har gjorts i samråd med TMRs 

handläggare, främst Bette Malmros och Helena Näsström. En föreslagen workshop har utgått och 

ersatts av referensgruppsmöten, strategiska GIS-diskussioner mellan olika parter, start av en regional 

grönstrukturgrupp mm. Det har visat sig vara ett betydligt större och mer tidskrävande arbete att ta 

fram en kravspecifikation för att prioritera viktiga GIS-skikt till en sådan workshop, än alla parter 

kunnat förutse. Green Matrix nämndes som ett existerande analysverktyg som kan hantera en del av 

dessa frågor och som utvecklats parallellt med detta projekt att använda sig av. Projektet fick därför 

uppskov till december 2012 och sedan till augusti 2013. 

 

Under vintern 2012 förberedde TMR och Länsstyrelsen frågan internt inom sina organisationer. Under 

våren 2013 träffades TMR och Länsstyrelsen för utbyte och diskussion. TMR har också kopplat 

projektet till uppföljningen av RUFS, identifierat kopplingar till andra projekt och arbetar vidare med 

en kravspecifikation (TMRs VP 2012 och 2013).  

 

 

Slutsatser av projektet 

Projektet har uppskattats av alla vi varit i kontakt med. Det har väckt idéer hos kommunerna om att 

utveckla den mellankommunala översynen. Det har bidragit till att kunskap ökat hos TMR och 

Länsstyrelsen kring kommunernas användande av de befintliga regionala dataskikten. Det har bidragit 

till ett internt arbete hos TMR som genomfört en systematisk sammanställning av TMRs GIS-skikt. 

Det har också lett till ett samarbete mellan TMR och Länsstyrelsen där en översyn och samsyn kring 

de regionala skikten undersöks. Det har även varit en av flera katalysatorer till att en regional 

samverkansgrupp för grönstruktur har startat.  

 

 

Ekonomi 

 

Kostnader Budgeterat i 

projektansökan 

Faktiskt resultat 

Kostnad projektledare (20 % av heltid 36 månader mellan maj 2010 

och augusti 2013, inkl. OH och sociala avgifter) (not 1) 

265 000 kr 460 000 kr 

Köp av tjänst för att lägga upp databasen (not 2) 180 000 kr 30 000 kr 

Inköp GIS-skikt terrängkartan för de tre kilarna (not 2)   15 000 kr 0 kr 

Kostnad omarbetning kartor (not 2)   80 000 kr 0 kr 

Övrig kostnad (webbsida, lansering av verktyget mm) (not 2)   50 000 kr 0 kr 

Totalt 590 000 kr 490 000 kr 

   

Intäkter   

Bidrag från deltagande kommuner (not 3) 160 000 kr 36 000 kr 

Egna medel (not 4) 135 000 kr 204 000 kr 

Bidrag från Stockholms läns landstings miljöanslag (not 5) 295 000 kr 250 000 kr 

Totalt 590 000 kr 490 000 kr 

 

 

Not 1 

Såsom projektet kom att se ut i slutänden har den mesta av kostnaden blivit lönekostnader (inkl. 

sociala avgifter och OH-kostnader). Kostnaden är högre än budgeterat på grund av att projektet dragit 

ut på tiden. I många av skeendena har också fler av föreningens personal varit involverade och det är 

ett annat skäl varför lönekostnaderna har dragit iväg. 
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Not 2 

Posterna köp av tjänst för att lägga upp databasen, inköp av GIS-skikt, ombearbetning av kartor och 

övriga kostnader har inte belastats enligt budget på grund av de skäl som finns redovisade under 

rubriken Projektets resultat.  

 

Not 3 

Kommunernas bidrag är deltagande med tid inom projektet. Beräknad sammanlagd tid från 

kommunerna är 60 timmar á 600 kr. Eftersom projektet inte gick vidare till att tillverka ett verktyg 

behövdes inte ytterligare bidrag från kommunerna. 

 

Not 4 

Föreningens egen insats i projektet är större än budgeterat och det beror på att kommunerna endast 

bidragit med sin egen tid enligt not 3 ovan.  

 

Not 5 

Föreningen blev beviljade 295 000 kr varav 250 000 kr till en början betalades ut och 45 000 kr skulle 

betalas ut vid projektets slut. Men på grund av de minskade materialkostnaderna och på grund av att 

en planerad workshop inte blev av föreslås att de medel som är kvar inte betalas ut till föreningen.  

 



Sammanfattning projekt ”Rösjökilen och Natur och fysisk aktivitet på recept (RTN 
2009-0285) 
 
Detta projekt har genomförts under ledning av Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
inom samverkan för Rösjökilen. Rösjökilen omfattar stadsnära naturområden och 
levande odlingslandskap i sex norrortskommuner; Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, 
Danderyd, Täby och Vallentuna. Kilen har stora värden för såväl naturvård som 
friluftsliv och kan med rätt planerad grönstruktur fylla en rad uppgifter för att nå 
regionala utvecklingsmål om långsiktigt hållbar livsmiljö. 
 
En omfattande rapport gjordes om naturvistelse och fysisk aktivitet på recept. Just Natur 
på recept (NaR) är relativt outforskat. Tre naturguidningar på temat Natur på recept 
genomfördes, ett turförslag med karta och självinstruerande beskrivning 
sammanställdes. En aktörsinventering, en workshop, och en kunskapsorientering på 
temat Natur på recept genomfördes. Ett stort antal slutsatser och förslag på hur 
konceptet ska kunna utvecklas togs fram, bl.a. att konceptet har stor regional potential. 
Rapporten presenterades för berörda politiker och fick ett mycket gott gensvar. Det 
innebar att NaR blev huvudsatsningen i verksamhetsplanen för Rösjökilen under 2013 
och en guidehandledning med sträckning runt Mörtsjön i Täby har producerats. Nu är 
NaR-arbetet på gång i framförallt Täby med utbildning av NaR-guider, framtagande av 
kortversion av guidehandledning och en lansering under hösten 2014.  
 
Meningen var att inom projektet utveckla internetguiden www.rosjokilen.se och 
uppdatera papperskartan ”Rösjökilen runt”. Detta fick av flera skäl utgå ur projektet. 
Nytryck av rapporten om Rösjökilssamverkan gjordes istället i reklamsyfte. 
Ett positivt resultat kom dock under vintern 2013-2014 då beslut fattades om att flytta 
över stora delar av kartan till den nya produkten Naturkartan (se naturkartan.se). Detta 
kommer göras under våren 2014 och helt klart är att detta beslut ska ses som ett 
resultat av detta projekts mål och arbete med utveckling av kartorna. 
 
En stor del av projektet handlade om att förstärka och utveckla det mellankommunala 
samarbetet i främst Rösjökilen Det är en komplex process att utveckla och förstärka ett 
mellankommunalt samarbete. En stor del av tiden gick till att dels fastslå slutlig 
plattform för tiden 2013-2020, dels att fastslå verksamhetsplan inklusive budget för 
samarbetet. I denna del av arbetet var politikerna mycket involverade. Det handlade om 
att dels få fram bindande texter som alla kunde stå bakom, dels att få dessa så konkreta 
som möjligt. Ett samverkansarbete har nu även etablerats i Angarn- och 
Bogesundskilarna med Rösjökilen som förebild. Projektet har alltså resulterat i att 
denna form för samverkan över kommungränserna vunnit mark vilket förhoppningsvis 
kommer att betyda mycket för skyddet av våra tio gröna kilar vilket är helt i linje med 
RUFS 2010. 
 
 
 
 
 
 



Biotopdatabas/vegetationskarta för Stockholmsregionen - Ett planeringsunderlag för att 

effektivisera hållbar samhällsplanering  

Det är en stor utmaning att både möjliggöra en befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens 

miljö och invånarnas hälsa. En länstäckande vegetationskarta utgör både viktig kunskap och ett nytt 

planeringsunderlag, som kan hantera denna utmaning! Med kartan som underlag kan man utveckla 

bra verktyg och modeller för att hantera komplexa planeringssituationer, där natur och biologiska 

värden ingå som en av flera parametrar.  Grönstrukturen är en viktig del av länets attraktivitet och 

bidrar till ökad folkhälsa, renare luft och vatten. Enligt enkätsvar från alla länets kommuner saknas en 

biotopdatabas i de flesta kommuner, och man efterfrågar en gemensam databas för hela länet som 

möjliggör att den egna kommunens grönstruktur kan planeras i samverkan med grannkommuner och 

hela länet. Det regionala miljömålsrådet är uppdragsgivare till projektet. 

En biotopdatabas är en databas i ett GIS (geografiskt informationssystem) med information om alla 

biotoper, det vill säga vad som växer i länet och var. Den bör uppdateras regelbundet och kan läggas 

in i befintliga GIS-system hos användarna. Den kan generera en mängd olika kartor beroende på 

användarnas behov. Tekniken för biotopkartering utvecklas hela tiden och idag kan en kombination 

av satellitdata, digitala flygbilder, höjddata med mera ge en högkvalitativ produkt med god geometri 

(förutsatt att dessa fortsätter att produceras av bland annat Lantmäteriet och ESA) till ett avsevärt 

lägre pris än tidigare.  

En biotopdatabas är ett underlag för översiktsplaner, detaljplaner, infrastrukturplaner, 
regionplanering, grönstrukturinventeringar, skötselplaner och klimatanpassning med mera. Den kan 
användas för att göra kvalitativa spridningsanalyser, något som allt mer efterfrågas av kommunerna.  

 Ta rätt beslut från början i planeringen! Identifiera möjliga och olämpliga 

exploateringsområden. Sparar tid och öka kvaliteten. En biotopdatabas genererar tids- och 

kostnadsreduceringar då tillgång till information av högre kvalitet redan i planeringsfasen 

underlättar en bra avvägning mellan olika intressen exempelvis i lokaliseringsprövningar.  

 Förbättra samverkan och dialog vid mellankommunal planering. 

 Bättre underlag i den regionala utvecklingsplaneringen i form av scenario- och 

modellarbeten, regionala analyser och uppföljning av utvecklingen. 

Medel från Landstingets miljöanslag, ESA (indirekt via Metria), Rymdstyrelsen och arbetstid från 

kommuner, KSL, TMR, Trafikverket, forskare och Länsstyrelsen i Stockholm har möjliggjort förarbetet 

till och med sommaren 2014.  

Hösten 2014 startar vi arbetet med att ta fram en manual för produktion av biotopdatabasen, 

Manualen används som ett upphandlingsunderlag. Nästa steg blir att reda ut frågan om 

datavärdskap och föreslå en länsgemensam finansieringslösning. Data ska kunna lagras av den egna 

kommunen eller så hittar vi en datavärdslösning för hela länet. Vi efterstävar en finansieringslösning 

som passar länet och som kan resultera i en gemensam upphandling. Men även en enskild kommun 

kan använda manualen för att upphandla en standardiserad databas.  

Upphandlingsunderlaget finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm, Sollentuna kommun, Trafikverket 

och av arbetstid från kommuner, KSL, TMR, Trafikverket, forskare och Länsstyrelsen i Stockholm. Vi 

hoppas också på medel från Landstingets miljöanslag och Rymdstyrelsen för att kunna komma i mål.  



Projekt: Utveckling av rekreationsvärden längs Görväln- och Järvakilarnas stränder 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. 08-58169000. 
LS 1305-0693 
2014-01-01-2014-12-31 
 
Deltagande kommuner har varit Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby. Syftet 
med projektet var att ta fram ett styrdokument för att utveckla respektive kommuns lokala 
besöksnäring genom att skapa attraktiva strandnära besöksmål. En av metoderna för detta är att 
utveckla det mellankommunala samarbetet mellan kommunerna längs Mälarens stränder. Projektets 
styrgrupp var sammansatt av tjänstemän från kommunerna och träffades sju gånger under 
projektåret. En projektledare anställdes för arbetet. Projektets ekonomiska utfall följer budgeten. 
 

Projektledaren började med en grundlig analys av kommunerna och inventering av befintliga 
företag. Därefter genomfördes en s.k. SWOT-analys för hela området för att hitta dess styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot inom besöksnäringen och båttrafiken. Kunskap om omvärlden 
hämtades i möten med olika besöksnäringsorganisationer samt näringslivet. Ett brev med 
information om projektet och inbjudan till möte skickades till 33 rederier som bedömdes relevanta. 
Fem av dessa träffades personligen. För att undersöka kommuninvånarnas intresse för båttrafik i 
Mälaren genomfördes en undersökning som publicerades på fyra kommuners hemsidor. Efter 
förhandlingar med Strömma Turism & Sjöfart fick man, under en testperiod på två veckor, till ett 
extra stopp vid Kallhäll i Järfälla kommun. Över 1300 personer klev ombord fartyget mot 
Skokloster/Sigtuna eller mot Stockholm under de tio dagar fartyget trafikerade bryggan. En 
delegation från styrgruppen reste till Värmland för att hämta inspiration om destinationsutveckling i 
skärgården och om kommunala båtbussar. En båttur på Mälaren med workshop för intressenter 
anordnades. Möjligheterna till bokningsbara produkter undersöktes. Slutligen har ett styrdokument 
med rekommendationer för kommunerna sammanställts. 
 
Styrdokumentet rekommenderar kommunerna att fortsätta att arbeta med följande områden: 

1. Att kommunerna aktivt arbetar vidare med rederierna 

2. Att varje kommun senast 2016 har en eller flera bryggor som kan ta emot kommersiell trafik. Att 
gästhamnar finns vid lämpliga knytpunkter. 

3. Att kommunerna söker samarbete och skaffar en gemensam dedikerad resurs att ansvara för 
besöksnäringsfrågor samt att de lyfts in i samhällsplaneringen. 

4. Att kommunerna stödjer näringsidkarnas produktutveckling inom områden som redan är starkt 
representerade i området. 

5. Att man tillsammans aktivt marknadsför reseanledningar som området tillfredsställer framför 
allt via sociala medier. 



Projektet ”Energieffektivitet och gröna ytor i Stockholms industriområden” genomfördes med stöd 
från Stockholms Landstings Miljöfond av Stockholms näringslivskontor (SBRD), KTH och ett 
konsortium av industriföretag och fastighetsägare. Totalt medverkade ett 50-tal aktörer varav ett 
20- tal var leverantörer av teknik och system för grönska och urban odling. Projektet genomförde 
förstudier och rådgivande insatser i tre utvalda företagsområden samt ett antal utvecklingsprojekt i 
Högdalens industriområde, valt till projektets testbädd. Designförslag, finansiella modeller och 
tekniska offerter togs fram för: gröna väggar och tak, solel, inomhusodlingar, öppet fjärrvärme och 
avfallsprojekt. En manual för "Gröna ytor och odling i fastigheter" med förslag på gröna lösningar för 
industriella miljöer framställdes och skickades till 500 företag samt publicerades på 
www.cleantechhogdalen.se 
 
De viktigaste resultaten är: 

• en underjordisk grönsaksodling är förprojekterad och ett investeringskonsortium är bildad 
• ett grönt tak håller på att anläggas på en industrifastighet ägd av Pooltorget AB 
• ett pilotprojekt för kompostering av organiskt avfall i matbutik är genomfört och utvärderat 
• en stadsodling är etablerad och en odlarförening är bildad. 

 
 
Flera pilotprojekt är under genomförande eller planering, bl. a. ett takväxthus på en industrilokal och 
en anläggning med grön vägg och soltak på Återvinningscentralen. 
Projektet har samarbetat med Stockholm Vatten för att stödja etablering av en innovativ 
pilotanläggning för biokol i Högdalen, där en teknikupphandling och bygglovsprocess nu pågår. 
Projektet har även samarbetat med fastighetsföreningar, sociala företag och nätverk för att stärka 
lokalt hållbarhetsarbete och integration. Ett förslag om lokal cirkulation av resurser är framtaget. En 
"Grön Artär" som ska länka ihop Högdalens industriområde och affärs-centrum etablerades i 
samverkan med Årsta-Vantör stadsdel och två pågående Vinnova-projekt. En första stadsodling 
etablerades i samverkan med de boende i anslutning till industriområdet. Projektet har även 
utvecklat en idé om en helt ny digital företagstjänst, en Grön Lots till stöd för etablering av projekt 
inom grönska och odling. Denna är nu under utveckling för lansering under 2016. Projektet har 
etablerat ett antal internationella samarbeten och tagit emot tekniska besök. 
 

http://www.cleantechhogdalen.se/


 

 

Guide till tystnaden
 

 
Projektet Guide till tystnaden i Stockholm har syftat till att skapa en modell för hur man kan 
öka intresset för, visa vägen till och öka tillgängligheten till områden och platser i stadens 
närhet som erbjuder en kombination av ljudkvalitet, stillhet och gröna upplevelsevärden.  
 
Bakgrund: 
Rofylld natur kan vara positiv för hälsa, välbefinnande och vår förmåga att fokusera, prioritera och balansera
tillvaron. Omfattande forskning visar på starka kopplingar mellan vistelse i gröna tysta naturmiljöer och hälsa.
Invånarantalet i Stockholms län förväntas öka kraftigt. Det kommer inte bara att innebära ett ökat tryck på 
alla grönområden, inklusive naturreservaten, utan även medföra att fler invånare och besökare vistas i 
bullerutsatta miljöer. Därför kommer de relativt stora skyddade naturområdena att få en allt större betydelse 
som tysta miljöer för människors rekreation och hälsa. Samtidigt blir det då viktigt att länets kommuner kan 
öka tillgängligheten genom att guida och kanalisera så att såväl ”nya” som ”gamla” besökare kan ta del av 
reservatens värden och få uppleva den relativa tystnad som går att finna.  
 
Projektets resultat: 
1. Inom stadens elva befintliga och blivande natur- och kulturreservat har områden med god ljudkvalitet och 
upplevelsevärden identifierats med hjälp av underlag och i dialog med reservatsförvaltare med flera.  
2. Inom varje naturområde har två promenadslingor med vardera tre-fyra relativt tysta platser valts ut och 
kartlagts med avseende på ljudkvalitet och upplevelse genom besök i fält vid minst två olika tillfällen (totalt 
22 slingor, ca 70 platser). 
3. För varje naturområde har därefter kartor och beskrivningar i text tagits fram för de två 
promenadslingorna/platserna.  
4. För varje naturområde har ovanstående information lagts samman i en layoutad vägledning för hur man 
hittar till och inom området, totalt 11 guider. Alla guiderna är också översatta till engelska. Vi har inte kunnat 
identifiera ytterligare språk som skulle ha varit motiverade i detta projekt. Guiderna kan publiceras på 
hemsida, i mobilapp och tryckas i en A4-folder. 
5. Vi har identifierat och bjudit in flera olika aktörer som fått information per mail samt medverkat vid två 
större seminarier, två "tysta" guidningar i fält samt regionalt bullernätverk. Vi har även informerat på 
Tankesmedja Friluftsliv och i Oslo kommun. 
6. Slutprodukten av projektet är tryckfärdiga vägledningar. Under början av 2016 kommer miljöförvaltningen 
ta fram en kommunikationsplan för hur slutresultatet bör spridas och kommuniceras. Preliminärt planerar vi 
att publicera vägledningarna på stadens hemsida och i mobil appen ”Upptäck Stockholm” i april 2016.   
 
Kontakta oss gärna för mer information:  
Projektledare och ekolog: Anna Edström, miljöförvaltningen, Stockholms stad. e-mail: 
anna.edstrom@stockholm.se, tel: 08-508 28 760.  
Expert ljudkvalitet: Magnus Lindquist, miljöförvaltningen, Stockholms stad. e-mail: 
magnus.lindqvist@stockholm.se tel: 08-508 28 937 
Konsult: Ulf Bohman, Innovation & Utbildning. e-mail: ulf.bohman@GuideTillTystnaden.se, tel: 0730-46 13 77 
 
 



Stärka svaga samband och ekosystemtjänster i Tyrestakilen och dess 
gränser 
 
Sammanfattning 
De tio gröna kilarna utgör stora sammanhängande grönområden i Stockholms län, 
strukturer som skapar goda förutsättningar för miljömålet Rikt växt- och djurliv. De är 
både i det långa och korta perspektivet en stor resurs för att nå målen i Stockholms 
regionala utvecklingsplanering, RUFS 2010. Kilarnas svaga samband och ekosystem- 
tjänster behöver dock stärkas. Kilarna delas av flera kommuner vilket ställer stora krav 
på samverkan för att stärka gröna svaga samband, bevara den biologiska mångfalden 
och kilarnas ekosystemtjänster. Mellankommunal samverkan har inletts med stor 
framgång i Rösjökilen samt Angarn- och Bogesundskilarna och med detta projekt ville vi 
utnyttja de arbetsmetoderna för att stärka och utveckla arbetet med svaga samband och 
ekosystemtjänster i Tyrestakilen vilken delas av Stockholm, Nacka, Tyresö och Haninge. 
Projektdeltagare var framförallt representanter för kommunerna samt från 
Naturskyddsföreningen.  
 
Projektet syftade till att uppnå miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd 
miljö samt målen om en region med god livsmiljö och flerkärninghet och 
planeringsmålet för strategin Säkra värden för framtida behov, båda i RUFS 2010.  
 
En projektgrupp bestående av tjänstemän och Naturskyddsföreningen bildades. Under 
närmare ett år gjordes förarbeten av projektgruppen och en konsultbyrå. Förarbetena 
utmynnade i en "kravspecifikation" som beskrev vad som skulle arbetas fram. 
Konsultbyrån tog tillsammans med projektgruppen fram en översiktlig kilanalys för en 
workshop som hölls i maj 2015. I denna deltog ett stort antal tjänstemän, representanter 
för intresseföreningar samt markägare. Workshopen utmynnade i ett stort antal förslag 
på åtgärder för att stärka svaga samband i Tyrestakilen. Även de ekosystemtjänster som 
berördes dokumenterades. Åtgärder sållades bort tills 4 områden i Tyrestakilen med 
vardera 3-4 åtgärder återstod. Under hösten 2015 arbetades en folder med kartor fram 
som beskrev förslagen till åtgärder. Förslagen ska ses som dels input till hur miljömålet 
"Ett rikt växt- och djurliv" ska uppnås, dels som viktiga dokument för nuvarande och 
kommande översikts- och detaljplanering i de fyra kommunerna. Foldern innehöll även 
information om ekosystemtjänster och svaga samband. Den 25 november anordnades 
en busstur genom Tyrestakilen med start i Haninge och slut i Nacka. Deltog gjorde 
politiker (varav tre var kommunstyrelsernas ordförande och en var Tillväxt- och 
regionplanenämndens ordförande), tjänstemän och representanter för 
Naturskyddsföreningen. Under bussresan, som gjorde ett stopp i varje kommun, 
presenterades foldern och de åtgärder som ingår i den. Även politikerna fick tid att hålla 
kortare tal under bussresan. Under bussresan lades mycket fokus på framtida 
mellankommunal samverkan i Tyrestakilen och de politiker som deltog var mycket 
positiva till det.  
 
Ett förslag till gemensam plattform med mål och delmål har nu presenterats för 
politikerna och under vintern kommer projektgruppen försöka få till formella beslut av 
samtliga kommuner om samverkansarbetet. Sammantaget kan man påstå att projektet 
varit mycket lyckat och att ytterligare en pusselbit lagts för att stärka de tio gröna 
kilarna i Stockholms län. 
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