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INLEDNING 

Detta uppdrag har utförts av Ekologigruppen AB i samarbete med Naturvatten i 
Roslagen AB. Uppdragsgivare har varit Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands 
Väsby, genom Maria Svanholm. Projektet har delvis finansierats med statliga bidrag 
till lokala naturvårdsprojekt, d.v.s. medel som anslagits av Naturvårdsverket och 
förmedlats genom Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Syftet med uppdraget har varit att beskriva biologi och naturvärden längs Mälar-
stränderna i Upplands Väsby kommun med en biotopkaraktärisering som grund. Ar-
betet ingår som en del i kommunens arbete med EU:s ramdirektiv för vatten. 

Inventeringen har grundats på en metodik för biotopkartering av sjöstränder som 
utarbetats av Länsstyrelsen i Jönköpings län (Jacobsson & Liliegren 2000). Natur-
värdesbedömningar av stränderna har så långt som möjligt utförts i enlighet med Sy-
stem Aqua. 

I rapporten används begreppen landstrand och sjöstrand. Gränsen mellan dessa går 
i vattenlinjen. Stranden under vattenlinjen samt vattenmiljön och räknas till sjö-
strand medens allt ovan detta betecknas som landstrand. Ovan nämnda benämningar 
gäller i hela rapporten inklusive databasen. 

Materialet består främst av en databas i Microsoft Access, som utarbetats av Läns-
styrelsen i Jönköping och som alltmer används som nationell praxis för biotopkarak-
tärisering. Databasen är knuten till geografiskt avgränsade strandsträckor i GIS-
programmet MapInfo. Materialet ger möjligheter till en mängd olika sökningar i 
samband med kommens vattenvårds- och naturvårdsarbete. Till materialet hör en 
kort rapport med ett urval kartor, beskrivningar av värdefulla områden samt förslag 
till åtgärder. 

Arbetsgrupp 
Konsultens arbetsgrupp har utgjorts av Ekologigruppen AB och Naturvatten i 
Roslagen AB: 
Krister Sernbo, Ekologigruppen AB: uppdragsledare, kvalitetssäkring 
Anna Gustafsson, Naturvatten i Rosagen AB: metodik, biotopkaraktärisering, prov-

tagning, analyser och utvärderingar 
Nina Syde, Ekologigruppen AB: fältinventering av landmiljöer, flygbildstolkning, 

naturvärdesbedömning, digitalisering 
Karin Henriksson, Ekologigruppen AB: upplägg av GIS-skikt, koppling mellan 

digitala kartskikt och databasen, digitalisering 
Från beställaren, Upplands Väsby kommun, har främst medverkat: 
Maria Svanholm, Miljö- och hälsoskyddskontoret: projektledare 
Roland Edbom, Stadsarkitektkontoret: beställarens GIS-ansvarige 
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SAMMANFATTNING  

Detta material utgör en beskrivning av Mälarstranden i Upplands Väsby kommun. 
Arbetet ingår som en del i kommunens arbete med EU:s ramdirektiv för vatten och 
kan användas såväl i det dagliga arbetet med natur- och vattenvård, eller som ett un-
derlag för långsiktiga strategier för vattenvård. 

Under sommaren och hösten 2006 inventerades Upplands Väsby Mälarstränder. 
Hela sjöstrandsträckan inventerades med båt av Naturvatten Roslagen AB. Land-
stranden inventerades där värdefulla miljöer bedömdes kunna finnas (enligt analys 
med flygbilder, bakgrundsdokumentation samt indikationer från sjöstrandsinventer-
ingen). 

Landstranden 
Landstranden i Upplands Väsby har beskrivits i 59 sträckor, inklusive de stränder 
där dominerande vassvegetation förekommer. Landstranden domineras av mogen 
barr- eller blandskog som med naturstrand angränsare till vattnet. Vid strandkanten 
finns ofta en bård av lövträd, främst al.  

De sträckor som bedömts vara mest värdefulla för den biologiska mångfalden, 
sammanfaller huvudsakligen med objekt som redan tidigare bedömts som värdefulla 
av Skogsstyrelsen, kommunen och länsstyrelsen. Dessa värden är främst knutna till 
mogen eller gammal barr- och blandskog, samt partier med ädellövskog. Landstran-
den har också ett värde i sin till stora delar opåverkade naturstrand. 

Det finns tre längre strandpartier där öppen mark når ner till stranden, vilka alla 
hävdas med bete i viss mån, om än inte ända ner till vattnet. Deras värde är främst 
knutet till de öppna betesmarkerna, vilka dock har svag koppling till vattenmiljön.  

Naturvärde 
Mälaren ingår i riksintresset Mälaren med öar och strandområden, enligt miljöbal-
kens 4:e kapitel och omfattas också till delar av ett naturvårdsobjekt i Länsstyrelsens 
naturkatalog. I detta arbete har dock varje enskild sträckas naturvärde bedömts som 
sträckans värde inom riksintresset. 

Tio landsträckor bedöms hysa naturvården av regionalt intresse, 37 bedöms intres-
santa på kommunal nivå och 10 är av lokalt intresse. 

Sett som en helhet, är kommunens Mälarstrand värdefull då den är relativt opåver-
kad av bebyggelse, anläggningar och dylikt. Det innebär att det mesta av stranden 
utgörs av naturstrand, där också närmiljön och omgivningen är relativt lite påverka-
de. Vidare utgörs en stor del av den strandnära skogen av gammal eller mogen skog. 

De sträckor som bedöms vara av regionalt intresse utgörs främst av de naturvärden 
och nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunen redan tidigare 
bedömt som värdefulla. Naturvärden som tidigare identifierats på land i södra Upp-
lands Väsby är Harvaskogen, vilken ingår i kommunens naturinventering, objekt 3, 
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samt länsstyrelsen naturkatalog objekt 14.03a. I norra Upplands Väsby ingår Runsa i 
kommunens naturinventering, objekt 1, samt Länsstyrelsen naturkatalog, objekt 
14.01. Till detta kommer ett antal nyckelbiotoper, identifierade av Skogsstyrelsen. 

Känslighet och åtgärder 
Den mänskliga påverkan vid de inventerade strandsträckorna har bedömts som be-
gränsad och består främst av tomtmark eller hamn/badplats. En del partier är påver-
kade av bete eller åkerbruk. De åtgärder som föreslås i rapporten innebär främst att 
bevara skyddszoner mot strandzonen i samband med skogsbruk och jordbruk, samt 
upprätthålla och utöka det bete som fanns vid Mälarstranden. Den största hotbilden 
mot landstrandsträckorna med angränsande skog utgörs av avverkning av skog samt 
ny bebyggelse. Där landstranden består av öppen mark, utgörs hotet av igenväxning. 

Sjöstranden 

Mälarstrandens sjöstrand i Upplands Väsby har delats in i och beskrivits som 47 del-
sträckor, exklusive de stränder där dominerande vassvegetation förekommer. 

Bottensubstratet utgös huvudsakligen av sten, sand, grus och block. Vid en tredje-
del stränderna är vattenvegetationens totala täckningsgrad större än femtio procent. 
Vass, säv, gul näckros och vattenpest är de vanligast förekommande vattenväxterna. 
Även smalkaveldun, vattenpilört, ålnate, grovnate och axslinga uppträdde relativt 
frekvent. Vattenvegetationen vid kommunens stränder bedömdes generellt vara en-
dast något påverkad av mänsklig verksamhet. Bottenfaunan uppvisade överlag 
obetydliga alternativt mindre avvikelser från det naturliga tillståndet. Stormusslor 
förekom vid fem av sex inventerade lokaler. De för ekosystemet ursprungligen 
främmande arterna vattenpest, signalkräfta och vandrarmussla var generellt mycket 
frekvent förekommande. 

Naturärde 
Rent allmänt bedöms kommunens Mälarstrand som värdefull, då den är relativt opå-
verkad av mänskliga aktiviteter, samt då det förekommer många sträckor med värde-
fulla bottensubstrat (minerogena substrat som grus och sand). 

Fyra av sjöstrandsträckorna bedöms hysa naturvärden av regionalt intresse, och 31 
sträckor bedöms som intressanta på kommunal nivå. Två rödlistade arter av botten-
fauna har påträffats under inventeringen. 

Känslighet och åtgärder 
Eftersom den mänskliga påverkan vid de inventerade strandsträckorna var begrän-
sad, omfattar de åtgärder som rekommenderas huvudsakligen restriktioner, exem-
pelvis gällande fysisk exploatering och grumlingsalstrande verksamhet, samt att an-
lägga eller bevara skyddszoner mot skogsmark. I övrigt föreslås bl.a. åtgärder i form 
av information till hushåll gällande användning av gödsel- och bekämpningsmedel 
samt biltvätt. 
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BRUKSANVISNING TILL MATERIALET 

Materialet är främst avsett att utnyttjas som digital information. Med detta material 
kan kommunens personal göra egna utsökningar av information i önskade kombina-
tioner, framställa kartor och sammanställningar. GIS-skikten kan via GIS-id num-
mer kopplas till den tillhörande databasen och informationen i databasen kan där-
med hanteras direkt i MapInfo med en dynamisk länk.  

Ett antal papperskartor bifogas rapporten och ger en översikt av området och de 
inventerade sträckorna. Området har delats in i tre delområden, södra, mellersta och 
norra delen, för att på ett mer detaljerat sätt kunna visa informationen. En av kartor-
na visar numreringen av de GIS-id-nummer som hänvisas till i rapporten. Temakar-
tor visar information om vegetation, bottensubstrat, mänsklig påverkan, naturvärden, 
känslighet och åtgärder längs stranden. 
 
Till materialet hör också ett antal arbetsytor (WOR-filer) med bl.a. färginställningar 
och layouter från de temakartor som framställts i pappersform. Dessa kan öppnas i 
MapInfo och användas i befintligt skick, eller ses som exempel på hur materialet kan 
användas och utformas efter användarens önskemål. Observera dock att ingen aktiv 
länk till databasen finns i arbetsytorna, utan bygger på GIS-skikt som separerats från 
databasen. 
Se ”GIS-upplägg” och bilaga 9 för en närmare beskrivning av data som levererats. 
 
Databasen kan också användas på egen hand för att erhålla information om del-
sträckorna eller för att göra uppdateringar. 
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METODIK 

Metodiken som använts i detta uppdrag utgörs till sin huvuddel av de för tillfället 
dominerande metoderna för karaktärisering av stränder och vattendrag. 

Biotopkaraktärisering 
Vid kartering av Mälarens strandbiotoper användes metodik som utarbetats av Läns-
styrelsen i Jönköpings län (Jacobsson & Liliegren 2000). Karteringen omfattade, en-
ligt överenskommelse med uppdragsgivaren, endast de strandsträckor där domine-
rande vassvegetation inte förekom.  

Samtliga data från biotopkarteringen lagrades i en för ändamålet speciellt framta-
gen relationsdatabas (Microsoft Access), vilken utarbetats av Länsstyrelsen i Jönkö-
ping. 

Vid karteringen delades sjöstränderna in i delsträckor som var så homogena som 
möjligt med avseende på vattenvegetationens typ och utbredning. Huvudkriteriet för 
sträckavgränsning av landstrandzonen var närmiljöns karaktär. Samtliga sträckav-
gränsningar gjordes i fält och markerades på karta. Vid karteringen noterades för 
sjöstrandzonen uppgifter om bottensubstrat, vattenvegetationens täckning, samman-
sättning och arter, skuggning, mängden död ved, lämplighet som kräftbiotop samt 
strukturelement. 

För landstränderna noterades information om närmiljöns karaktär, förekomst och 
bredd av skyddszoner och vattennära zon, buskskikt, källpåverkan, markstruktur och 
strukturelement. Omgivningen karterades med hjälp av infraröda flygbilder. 

Flera av de ovan angivna parametrarna angavs i en fyrgradig skala enligt nedan-
stående: 
 

0 saknas eller obetydlig 
1 < 5% täckning/förekomst 
2 5-50% täckning/förekomst 
3 > 50% täckning/förekomst 
 

De olika marktyperna noterades enligt Jönköpingsmodellen (Metodiken utarbetad av 
länsstyrelsen i Jönköpings län, Jacobsson & Liliegren 2000), se tabell 1. Utöver des-
sa förkortningar användes tilläggskoder för att specificera olika huggningsklasser, 
typer av artificiell mark etc. För närmare beskrivning av metoden hänvisas till rap-
porten Biotopkartering – sjöstränder (Jacobson & Liliegren 2000). 
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Tabell 1. Koder för marktyper i närmiljön. 
Marktyp Kod

Barrskog BA
Blandskog BL
Lövskog L
Kalhygge K
Hällmark H
Åker Å
Öppen mark Ö
Våtmark V
Kärr VK
Mosse VM
Artificiell mark A  

 
Biotopkarteringen genomfördes i mitten av juni 2006. Hela strandsträckan besikti-
gades med båt. Partier av landstranden har också besökts från landsidan, under hös-
ten 2006, där naturvärde och utvecklingsmöjligheter har bedömts.  

I samband med fältkarteringen fotograferades biotoperna. Samtliga bilder bifogas 
på cd. 

Flygbildstolkning  
Flygbildstolkningen har skett 2006 på länsstyrelsen i Stockholm. Bilderna som an-
vänts är IR- foton tagna juli 1999 i skalan 1:30000, och har tolkats i stereo med s.k. 
aviopret..  

Tolkningarna har främst legat till grund för att hitta värdefulla biotoper av värde 
att besöka i fält, såsom möjliga strandängar eller alsumpskogar. Tolkningen har även 
legat till grund för bedömning av omgivning samt närmiljö enligt relationsdataba-
sens (Microsoft Access) formulär, i de fall fältbesök ej gjorts.  

Provtagningar, analyser  
Utifrån den information som genererats genom biotopkarteringen, identifierades sjö-
strandsträckor som bedömdes ha potential att hysa höga naturvärden alternativt som 
kunde misstänkas vara miljöstörda, och som var särskilt intressanta att undersöka 
vidare genom riktade biologiska undersökningar. Totalt omfattade uppdraget sex så-
dana sträckor vid vilka inventering av stormusslor, övrig bottenfauna samt vattenve-
getation genomfördes. 

Översiktliga inventeringar av stormusslor genomfördes vid de sex lokalerna. Vid 
inventeringarna noterades förekomsten av stormusslor i en fyrgradig skala enligt ta-
bell 2 nedan. Inventeringen utfördes med hjälp av vattenkikare och fridykning under 
slutet av juni. 
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Tabell 2. Klassindelning vid inventering av stormusslor. 

Klass Medeltäthet (ind/m
2
)

0 0

1 1-2

2 3-10

3 >10  
 
Vid de sex lokaler som valts ut genomfördes även översiktliga och kvalitativt inrik-
tade inventeringar av undervattenväxter. Inventeringen utfördes med hjälp av en fri-
dykande inventerare och en medhjälpare i båt, och koncentrerades till grundare om-
råden med mjuk- eller sandbotten. Arbetet utfördes under slutet av juni i samband 
med inventering av stormusslor. 

Bottenfaunaundersökningar i strandzonen utfördes enligt den metod som kallas 
M42 och finns beskriven i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning (Natur-
vårdsverket 1996). Denna metod lämpar sig väl för inventeringar som syftar till att 
beskriva naturvärden. Undersökningarna genomfördes i slutet av november vid de 
sex lokalerna. 

Resultat av inventeringarna beskrevs och bedömdes så långt som möjligt med 
hjälp av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Såväl de nu gällande bedömnings-
grunderna (Naturvårdsverket 1999) som förslag till nya bedömningsgrunder (Ecke 
2006) användes. Bedömningar av vad som är regionalt ovanligt förekommande arter 
av bottenfauna baserades i huvudsak på en sammanställning av undersökningar i 
sjöar i Stockholms län (Lingdell och Länsstyrelsen i Stockholms län, opublicerat 
material). 

Analyser och bedömningar 
Inventerinsresultaten har analyserats och bedömts i huvudsak enligt gällande re-
kommendationer. Ekologigruppen AB och Naturvatten AB har kompletterat dessa 
bedömningar främst vad gäller naturvärde. 

Signalarter  
I samband med detta uppdrag har sammanställts en lista med förslag på signalarter 
för sötvattensmiljöer (se bilaga 1). Listan över vattenväxter som signalerar höga na-
turvärden baseras på sammanställningar av arter med preferenser för låga till mått-
ligt höga totalfosforhalter (Naturvårdsverket 1999, Ecke 2006) samt på en samman-
ställning av typiska arter i limniska Natura 2000-områden (Naturvårdsverket 2006). 
De arter som inte förekommer i abc-länen, samt som är sällsynt förekommande, har 
exkluderats ur listan. Signalartslistan för bottenfauna redovisar arter/taxa som är 
känsliga för förorening (Armitage m.fl. 1983), samt som visat sig vanligt förekom-
mande vid de nu aktuella undersökningarna och/eller generellt i länet (Limnodata 
HB och Länsstyrelsen i Stockholms län, opublicerat material). 
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Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesbedömningar av stränderna har så långt som möjligt utförts i enlighet 
med System Aqua (Naturvårdsverket 2001). Med hjälp av detta bedömningsverktyg 
har enskilda objekt identifierats, karaktäriserats och värderats. Metoden ger således 
både en beskrivning och en bedömning av de naturvärden som finns. I bedömningen 
och värderingen ingår kriterierna ”Naturlighet” och ”Raritet” men även begrepp 
som ”Speciella förhållanden” och ”Artrikedom” vägs in vid bedömningen. För en 
fullständig beskrivning av metoden hänvisas till Naturvårdsverkets rapport 5157 Sy-
stem Aqua (2001). System Aqua är utformat för att i sin högsta upplösning användas 
för bedömningar av sjöar eller vattendrag. Här används dock metoden och dess prin-
ciper på en ännu mer detaljerad nivå, nämligen för naturvärdesbedömningar av en-
skilda strandsträckor inom Mälaren. Metoden har endast tillämpats på de sex strand-
sträckor där riktade inventeringar av stormusslor, övrig bottenfauna samt vattenve-
getation genomförts, då det för dessa sträckor finns de uppgifter som krävs för be-
dömningen.  

Som komplement till naturvärdesbedömningar enligt System Aqua (bilaga 2) har 
naturvärden vid samtliga inventerade strandsträckor bedömts enligt ett eget bedöm-
ningssystem framtaget av Ekologigruppen och Naturvatten 2006. Principerna för 
detta system redovisas i bilaga 3. 

GIS-upplägg 

Databasen 
Databasen som använts i inventeringen är på väg att bli nationell standard och är 
framtagen av Länstyreslen i Jönköpings län. Den förklaras närmare i ”Biotopkarte-
ring – Sjöstränder (Jacobson och Liliegren, 2000). I själva databasen finns också be-
skrivet en hel del om dess uppbyggnad och vad de olika fälten innehåller. Accessda-
tabasen som levereras tillsammans med rapporten heter Biotopkarte-
ring_Mälarstränder_UV.mdb 
 

I databasen finns 4 olika protokoll där uppgifter från inventering och flygbildstolk-
ning fyllts i: A2 (Sjöstrandzonen), B2 (Landstrandzonen), C2 (Diken/tillrinnande 
vattendrag) och E2 (Generellt om sjön). I denna inventering har endast protokoll A2 
och B2 använts. Databasen består av en rad tabeller, där tblProtA2Sjostrand och 
tblProtB2Landstrand är de två tabeller som innehåller all inlagd information från 
undersökningen. Ekologigruppen och Naturvatten har lagt till några fält dessa tabel-
ler för parametrar som inte fanns från början, se tabell 3. Dessa parametrar har också 
lagts till i protokollen A2 och B2. I databasen finns även en del för sammanställ-
ningar och beräkningar som är anpassad för biotopkartering av vattendrag och där-
med inte använts i denna undersökning.  
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Tabell 3. Tillagda fält i databastabellerna 

tblProtA2Sjostrand     
Akanslighet Känslighet för sträckan. Anges 1-3. Se BILAGA 8 
AKanslighet_typ Företeelse som sträckan är känslig mot, anges i 

sifferkoder. 
Se BILAGA 8. 

Aatgarder Åtgärder för sträckan. Anges i sifferkoder. Se BILAGA 8 

ANaturvarde1 Naturvärdesklass enligt Naturvattens och Eko-
logigruppens definitioner efter Naturvårds-
verkets riktlinjer. Anges i 1-4. 

Se BILAGA 3 

ANaturvarde2 Naturvärdesklass enligt System Aqua.  Se BILAGA 2 

TblProtB2Landstrand 

  

Bkanslighet Känslighet för sträckan. Anges 1-3. Se BILAGA 4 
Bkanslighet_typ Företeelse som sträckan är känslig mot, anges i 

sifferkoder. 
Se BILAGA 4 

Batgarder Åtgärder för sträckan. Anges i sifferkoder. Se BILAGA 4 

BNaturvärdesklass Naturvärdesklass enligt Naturvattens och Eko-
logigruppens definitioner efter Naturvårds-
verkets riktlinjer. 
Anges 1-4. 

Se BILAGA 3 

 
För identifiering av varje sträcksegment finns ett sträcknummer och ett GIS-id-
nummer. Dessa två nummer ska inte förväxlas. I den här rapporten hänvisas till GIS-
id-numren eftersom de ligger i en löpande nummerserie från söder till norr, med det 
lägsta numret längst söderut. För landstranden gäller numren 100 - 158 och för land-
stranden 201-247. 

Databasens innehåll kan uppdateras i protokollformulären eller direkt i tabellerna, 
ifall kompletterande uppgifter skulle behöva läggas till i efterhand.  

GIS  
MapInfo, version 7.5 har använts för all GIS-bearbetning och kartframställning. Ko-
ordinatsystemet som använts för den GIS-materialet är ST74. 

Sträckorna som inventerats har digitaliserats som linjer i två MapInfo-.tab filer, en 
för Sjöstranden (Sjostrand) och en för Landstranden (Landstrand). Ortofoton och 
bakgrundskartor har använts som underlag. Landsträckorna ligger precis vid strand-
linjen, medan sjösträckorna har lagts ca 30 meter ut i vattnet för att lättare skilja dem 
åt. Varje sträcka är ett separat objekt. Se tabell 4 för beskrivning av filernas innehåll.  
 



Karaktärisering av Mälarstranden i Upplands Väsby kommun 2006 

 

Ekologigruppen AB och Naturvatten i Roslagen AB 2007-02-02 13 

 Tabell 4. Beskrivning av attributällt i Sjostrand och Landstrand 
 
Fält i Sjostrand  och Landstrand 

 
Beskrivning 

ID 
Motsvaras av sträcknummer i  
Accessdatabasen 

GIS_ID_TAL 
Motsvaras av GIS_id i Accessdata-
basen 

Längd Längd på sträckan i meter.  

 
För de sträckor längs sjöstranden där prover på bottenfauna och vattenvegetation ta-
gits, finns ett punktskikt (Provpunkter_Sigtuna )som markerar ungefärlig mittpunkt 
på sträckan. Skiktet innehåller enbart sträcknumret för den Sjöstrand-sträcka som 
den tillhör. 
 
Tab-filerna Landstrand och Sjostrand kan kopplas till databasens tabeller tblPro-
tA2Sjostrand och tblProtB2Landstrand via GIS-idnumret för att få dynamisk kopp-
ling till databasen, där varje delsträckas information kan ses direkt i GIS-
programmet. Vid kartframställningen av materialet gjordes en sådan koppling och 
sparades därefter som separata skikt, Sjostrand_koppl och Landstrand_koppl. Dessa 
filer är därmed skilda från databasen, och görs en ändring i Accessdatabasen uppda-
teras de inte. Däremot kan man alltid koppla samman Sjostrand.tab och Land-
strand.tab på nytt via GIS-id-fälten. Således finns möjligheten att göra en dynamisk 
koppling som görs i slutanvändarens dator eller GIS-system, eller använda de redan 
kopplade men ”statiska” filerna. Se bilaga 9 för en förteckning av samtliga filer som 
levereras. 
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UPPLANDS VÄSBYS MÄLARSTRAND 

Hela Mälaren omfattas av riksintresset Mälaren med öar och strandområden, enligt 
miljöbalkens 4:e kapitel. Mälaren ingår också som naturvårdsobjekt i Länsstyrelsens 
naturkatalog (remissversion från 1996). Alla strandsträckor ingår således i mycket 
högt värderade områden. I den värdebedömning som presenterats nedan, syftar vär-
det på strandsträckans värde inom riksintresset. 

De olika sträckorna längs Mälarstranden har värderats enigt den metodik som be-
skrivits tidigare. Värderingarna av sjöstranden, med tillhörande sjöbottnar, är här av 
särskild betydelse. Dessa värden finns inte beskrivna i tidigare dokumentation och 
ryms ej heller i någon annan planerad produkt. Naturvärdena på landstranden be-
skriver värdet i den del av landmiljön som ligger närmast strandlinjen. Ofta ingår 
sådana värdefulla naturmiljöer i betydligt mer omfattande naturvårdsobjekt på land. 
Dessa kommer att vara beskrivna i kommunens pågående naturinventering. 

Värdefulla landstrandsmiljöer 

Höga naturvärden i och i anslutning till sjöar är ofta kopplade till naturlighet hos 
vattendynamiken och det omgivande landskapet. Ett område med stor del naturskog, 
naturliga flöden och en liten grad av ingrepp, har större förutsättningar för biologisk 
mångfald, än ett område med reglerade vattendrag och stor andel intensivt jord- eller 
skogsbruk. 

Den mänskliga påverkan vid de inventerade strandsträckorna i Upplands Väsby är 
begränsad. Den helt dominerande delen av stranden är naturstrand, endast små parti-
er utgörs av exploaterad strandlinje (hårdgjord, kajsatt, el. dyl.). Längs långa sträck-
or av landstranden växer al och bildar en bård längs med stranden. Innanför albården 
växer skog i olika former, främst mogen barr- eller blandskog. Kommunens norra 
landstrandsdel består övervägande av hällmarksskog, för att söderöver få mer inslag 
av lövskogs- och kulturmark. Landstranden är kuperad och i norra delarna ofta brant 
sluttande ner i vattnet. 

Värdebedömning 
Sträckornas värde har bedömts som den enskilda sträckans värde inom riksintresset. 
Sjöstränder har generellt sett stor betydelse för den biologiska mångfalden. Stranden 
utgör ett gränssnitt mellan biotoper som är rikt på arter. Sjöstränder är dessutom en 
biotop med mycket begränsad utbredning, sett till hela regionen. Av denna anled-
ning värderas stränderna högt som naturmiljö. I Upplands Väsby bör alla naturliga 
sjöstränder där biotopen har fått utvecklas under lång tid (kontinuitet på minst 80 år) 
klassas som kommunalt värdefulla eller högre. Mer påverkade naturstränder kan 
värderas till lokalt värde. 

Tio landsträckor bedömdes hysa naturvården av regionalt intresse (klass 2), 37 be-
dömdes intressanta på kommunal nivå (klass 3) och 10 var av lokalt intresse (klass 
4).  
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De sträckor som bedömdes vara av regionalt intresse bestod främst i de naturvärden 
och nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunen redan tidigare 
bedömt som värdefulla. Naturvärden som tidigare identifierats på land i södra Upp-
lands Väsby är Harvaskogen, vilken ingår i kommunens naturinventering, objekt 3, 
samt länsstyrelsen naturkatalog objekt 14.03a. I norra Upplands Väsby ingår Runsa i 
kommunens naturinventering, objekt 1, samt länsstyrelsen naturkatalog, objekt 
14.01.  

De sträckor som bedömdes vara av regionalt intresse redovisas nedan i beskrivan-
de text. I övrigt hänvisas till den sammanställning av naturvärden som redovisas i bi-
laga 4 (alt. acessdatabasen). 

Sträckor med alsumpskog 
Vissa delar av stranden består av mindre områden med alsumpskog, företrädesvis 
längst in i grunda vikar. Värdefulla partier finns bl.a. längs sträckorna 107, 142 och 
147, vilka hyser al på mindre socklar i fuktig lövskogsmiljö. 

Sträckor med värdefulla skogsmiljöer 
Vidare finns flera sträckor där värdefulla skogsmiljöer sträcker sig ner till vattnet, 
Det gäller bl.a. flera nyckelbiotoper. 
Sträcka 105-106 ingår i nyckelbiotop 110802041 och är en lövskogslund med stor 
del ädellövskog. Hassel växer rikligt i buskskiktet och en skogsbäck rinner genom 
lunden. Skogsbeteshävd pågår en bit in från stranden. Död ved förekommer. God 
luftfuktighet. Opåverkad naturstrand 
Sträcka 126-128 ingår i nyckelbiotop 110802021 och är en blockrik sandbarrskog, 
rikligt med gamla grova barr- och lövträd. Död ved förekommer sparsamt. Opåver-
kad naturstrand.  
Sträcka 148-151 ingår i naturvärdesområde 110812031. Barrblandskog med inslag 
av hällmarkstallskog. Överhängande al längs naturstrand med mossfäll. 
Sträcka 152 ingår i nyckelbiotop 110812021. Överhängande al längs naturstranden 
med mossfäll. Ädellövskogsområde vid Runsa borg. Rikligt med hassel förekom-
mer. God förekomst av gamla grova träd och block. 

Betesmarker och annat kulturlandskap 
Det finns fyra längre sträckor där öppen mark når ner till stranden: sträcka 103, 111, 
112, 158. De öppna markerna längs med landstranden är ofta, åtminstone till viss 
del, betesmark för häst, ko eller får. Dessa marker är mer eller mindre intensivt bru-
kade. Inget av betesområdena är hävdade med bete hela vägen ner till strandkanten, 
vilket begränsar deras värde för den biologiska mångfalden. 
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Sträcka 103 hyser bete i en enefälad under en kraftledning. Bör kunna utökas att 
innefatta även strandkanten. 

Sträcka 110-112 består av öppen mark med betande hästar längre inåt land. Betet 
bör kunna utökas att innefatta strandkanten. 

Sträcka 117. Längs strandkanten växer bl.a. videbuskar, bakom vilka landskapet 
öppnar upp sig och visar ett område med vall.  

 Sträcka 142. Längst nere vid strandkanten sträcker en albård ut sig över sträckan, 
men innanför den finns öppen mark med möjligheter att utveckla för bete. Både 
nässlor och älggräs växer i området, vilket tyder på en näringsrik miljö. 

Sträcka 158. Längs denna sträcka pågår fårbete längre inåt land. För att underlätta 
skapandet av en naturlig strandäng kan man dämma Oxundaån så att ängarna på var-
dera sidan ån översvämmas delar av året. 

Värdefulla vattenmiljöer 
Sjöstrand och bottensubstrat har inventerats och bedömts översiktligt för huvuddelen 
av sträckorna. På sex platser som bedömts som särskilt värdefulla (eller som särskilt 
påverkade) har provtagningar av bottenfauna och vattenvegetation utförts, vilket här 
ger möjligheter till en mer detaljerad värdebedömning. 

Översiktlig beskrivning 
Mälarstranden i Upplands Väsby delades in och beskrivs i 47 delsträckor, exklusive 
de stränder där dominerande vassvegetation förekom. Bottensubstratet vid de inven-
terade sträckorna utgjordes huvudsakligen av sten, sand, grus och block. Stickprov 
längs flera av de vassdominerade sträckor som inte inventerades tyder dock på att 
mjukare substrat, främst lera, också är rikligt förkommande inom kommunen. Längs 
en tredjedel av den inventerade strandsträckan var vattenvegetationens totala täck-
ningsgrad större än 50%, och längs nära 40% av stränderna var den totala täcknings-
graden mindre än fem procent. Vass, säv, gul näckros och vattenpest var de vanli-
gast förekommande vattenväxterna. Även smalkaveldun, vattenpilört, ålnate, grov-
nate och axslinga uppträdde relativt frekvent. Bedömningsgrunderna för vattenvege-
tation baseras på undersökningar av hela sjöobjekt och det är därför svårt att göra 
någon rättvisande bedömning av påverkan vid enskilda sträckor. Undersökningen av 
vattenvegetation tyder dock på att floran vid kommunens stränder generellt var en-
dast något påverkad av mänsklig verksamhet inklusive eutrofiering. En lista över 
samtliga noterade arter visas i bilaga 5. Sammantaget noterades 16 arter av under-
vatten- och flytbladvegetation, 15 arter av övervattenvegetation och fyra alger. Re-
sultat av bottenfaunaundersökningar redovisas med artlistor och index i bilaga 6, 
samt i beskrivande text nedan. För ekosystemet ursprungligen främmande arter som 
påträffades var utöver vattenpest även signalkräfta och vandrarmussla som båda fö-
rekom rikligt. 



Karaktärisering av Mälarstranden i Upplands Väsby kommun 2006 

 

Ekologigruppen AB och Naturvatten i Roslagen AB 2007-02-02 17 

Värdebedömning 
Fyra av sjöstrandsträckorna bedömdes hysa naturvärden av regionalt intresse (klass 
2), och vid 31 sträckor bedömdes naturvärdena vara intressanta på kommunal nivå 
(klass 3). Ytterligare elva sträckor med hög grad av naturlighet bedömdes hysa na-
turvärden av lokalt intresse (klass 4). De sträckor som bedömdes vara av regionalt 
intresse samt de där biologiska undersökningar genomförts redovisas nedan i beskri-
vande text. I övrigt hänvisas till den sammanställning av naturvärden som redovisas 
i bilaga 7. 

Udde vid Törndal (sträcka 211) 
Lokalen är belägen i en mindre vik på en udde norr om Törndal. Viken fungerar 
sannolikt som lek- och uppväxtområde för fisk. Sett till bestående ingrepp i strand-
zonen, samt markanvändningen i närmiljön, har sträckan en hög grad av naturlighet. 
Bottensubstratet domineras av sand och vattenvegetationen täcker mer än femtio 
procent av ytan. Övervattenvegetation är dominerande växttyp. Vanligt förekom-
mande arter som vass, smalkaveldun, sjöfräken. vattenpest och smal vattenpest note-
rades vid fältbesök, samt mer ovanliga arter som hjulmöja, trubbnate och grovnate. 
Bottenfaunaundersökningen visade ingen negativ påverkan på den biologiska mång-
falden, och tyder inte heller på att någon allmän föroreningspåverkan föreligger. 
Faunas sammansättning indikerar dock att den präglats av en hög näringsnivå 
och/eller tillgång till organiskt material. Den ekologiska statusen är god. Inga rödlis-
ta arter påträffades. Mindre vanliga arter som noterats är tunnelnattsländan Lype 
phaeopa samt flat kamgälsnäcka (Valvata cristata). Stormusslor noterades i måttligt 
hög täthet (klass 2). Troligen förekommer de tre arterna allmän dammussla, spetsig 
målarmussla och äkta målarmussla. 

Harvavik (sträcka 216) 
Lokalen är belägen i en större vik och fungerar sannolikt som lek- och uppväxtom-
råde för fisk. Sett till bestående ingrepp i strandzonen, markanvändning i närmiljön 
och förändring av bottenfaunasamhället har sträckan en hög grad av naturlighet. 
Bottensubstratet utgörs av sand, grus och sten och vattenvegetationen täcker mer än 
femtio procent av ytan. Övervattenvegetation är dominerande växttyp. Bland vatten-
vegetationen påträffades vid fältkontroll vanligt förekommande arter som vass, gul 
näckros och vattenpest, samt mer ovanliga arter som grovnate och axslinga. Den 
enda förekomsten av krusnate noterades också vid denna sträcka. Bottenfaunaunder-
sökningen visade ingen negativ påverkan på biologisk mångfald och tyder inte heller 
på att någon allmän föroreningspåverkan förelåg. Faunas sammansättning tyder 
dock på en mindre förhöjning i näringsnivå och/eller tillgång till organiskt material. 
Den ekologiska statusen är för tillfället god. Mindre vanliga arter som noterades var 
liksom vid föregående lokal tunnelnattsländan Lype phaeopa samt flat kam-
gälsnäcka (Valvata cristata), och även fångstnätnattsländan Holocentropus dubius. 
Stormusslor noterades i låg täthet (klass 1). Troligen förekommer de två arterna stor 
dammussla och spetsig målarmussla. Några individer yngelbärande signalkräfta på-
träffades i ett stenröse. 
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Småbåtshamn (sträcka 222) 
Sträckan omfattar en större småbåtshamn och var kraftigt påverkad sett till beståen-
de ingrepp i strandzonen och markanvändning i närmiljön. Den skyddade, grunda, 
vegetationsrika och strukturellt sett varierade miljön innanför en del av bryggorna 
innebär dock att området sannolikt är värdefullt som lek- och uppväxtområde för 
fisk. Vid fältinventeringen uppehöll sig stim av både fiskyngel och större fisk, 
främst mört och abborre, innanför och under bryggorna. De branta och steniga 
strandkanterna utgör vidare utmärkta gömslen för kräftor, som också påträffades i 
rikliga mängder. Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av sten, grus, lera. Vatten-
vegetationen täcker cirka tjugo procent av ytan och dominerande växttyp är fingre-
nade undervattenväxter. Vanligt förekommande arter som gul näckros och vatten-
pest noterades i fält, samt mer ovanliga arter som trubbnate, grovnate, hjulmöja och 
axslinga. Bottenfaunaundersökningen visade ingen negativ påverkan på biologisk 
mångfald och tyder inte heller på att någon allmän föroreningspåverkan förelåg. 
Faunans sammansättning tyder dock på att den präglats av en hög näringsnivå 
och/eller tillgång till organiskt material. Den ekologiska statusen är för tillfället god. 
Mindre vanliga arter som noterades var liksom vid föregående lokal tunnelnattslän-
dan Lype phaeopa, flat kamgälsnäcka (Valvata cristata), fångstnätnattsländan Holo-
centropus dubius, och även sjöskivsnäcka (Gyraulus riparius) och en larv av fjärilen 
Paraponyx stratiotata.  Stormusslor noterades i låg täthet (klass 1) och troligen fö-
rekom de tre arterna allmän dammussla, spetsig målarmussla och äkta målarmussla. 
Svampdjur förekom rikligt på stenar och artificiella hårda substrat som kättingar. 

Udde söder om Skeppartorp (sträcka 223) 
Sträckan är belägen på en udde nordväst om småbåtshamnen, och har en hög grad av 
naturlighet sett till bestående ingrepp i strandzonen och markanvändning i närmil-
jön. Bottensubstratet domineras av sand med större inslag av sten och strandzonen 
var fri från vattenvegetation. Minerogena stränder upptas på listan över förslag till 
nyckelbiotoper i limniska miljöer (Naturvårdsverket 2003), och sträckan har av den 
anledningen bedömts vara av regionalt intresse (naturvärdesklass 2). 

Färjkarlstorp (sträcka 229) 
Sträckan är belägen på en udde och uppvisar en hög grad av naturlighet sett till be-
stående ingrepp i strandzonen, markanvändning i närmiljön och förändring av bot-
tenfaunasamhället. Bottensubstratet domineras av grus med inslag av sten och sand. 
Liksom föregående lokal har denna sträcka därför bedömts vara av regionalt intres-
se. Vattenvegetationen täcker mindre än tio procent av ytan och dominerande växt-
typ är övervattenväxter. Vanligt förekommande arter som vass och vattenpest påträf-
fades vid fältinventeringen, liksom mer ovanliga arter som grovnate och hårsärv. 
Bottenfaunaundersökningen visade ingen negativ påverkan på biologisk mångfald 
och tyder inte heller på att någon allmän föroreningspåverkan förelåg. Faunas sam-
mansättning tyder dock på en mindre förhöjning i näringsnivå och/eller tillgång till 
organiskt material. Den ekologiska statusen är för tillfället god. Inga stormusslor på-
träffades. 
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Östra Borgudden (sträcka 240)  
Sträckan är belägen i Rosersbergsviken. Sett till bestående ingrepp i strandzonen, 
markanvändning i närmiljön och förändring av bottenfaunasamhället har sträckan en 
hög grad av naturlighet. Bottensubstratet domineras av lera och vattenvegetationen 
täcker mer än femtio procent av ytan. Flytbladväxter i form av gul näckros är domi-
nerande växttyp. Vattenvegetationen är artfattig, och utöver näckros påträffades van-
liga arter som vass och smal vattenpest, samt mindre vanligt förekommande arter 
som sköldmöja och dvärgigelknopp.  
Bottenfaunaundersökningen tyder inte på att någon allmän föroreningspåverkan fö-
relåg. Resultaten visade dock på en mindre negativ avvikelse vad gäller biologisk 
mångfald, samt på en mindre förhöjning i näringsnivå och/eller tillgång till organiskt 
material. Den ekologiska statusen var god. Den rödlistade (VU) glansskivsnäckan 
(Segmentina nitida) påträffades, och också den ovanliga fångstnätnattsländan Holo-
centropus piscicornis. Andra mindre vanliga arter som noterades var tunnelnattslän-
dan Lype reducta samt trattnattsländan Ecnomus tenellus. Stormusslor noterades i 
låg täthet (klass 1), och troligen förekom endast stor dammussla. I övrigt påträffades 
svampdjur samt ett par individer av signalkräfta. 

Oxundaåns utloppsområde (sträcka 247)  
Sträckan är belägen längst in i Rosersbergsviken. Sett till bestående ingrepp i 
strandzonen och markanvändning i närmiljön har sträckan en hög grad av naturlig-
het. Bottensubstratet domineras av grus och vattenvegetationen täcker cirka fyrtio 
procent av ytan. Flytbladväxter i form av gul näckros är dominerande växttyp. Vat-
tenvegetationen är artfattig, och utöver näckros påträffades vid fältbesöket mest van-
liga arter som smal vattenpest, samt mindre vanligt förekommande arter som horn-
särv och dvärgigelknopp. Bottenfaunaundersökningen visade ingen negativ påver-
kan på biologisk mångfald. Faunas sammansättning tyder dock på en mindre påver-
kan vad gäller allmän förorening, samt att den präglats av en hög näringsnivå 
och/eller tillgång till organiskt material. Den ekologiska statusen är för tillfället god. 
Två rödlistade arter påträffades i fält – den sårbara (VU) glansskivsnäckan (Segmen-
tina nitida) och den missgynnade (NT) sumpkamgälsnäckan (Valvata macrostoma). 
Vidare noterades den ovanliga snytesnäckan Bithynia leachi, och den mindre vanli-
ga tunnelnattsländan Lype phaeopa. Stormusslor noterades i måttligt hög täthet 
(klass 2). Troligen förekom de tre arterna stor dammussla, allmän dammussla och 
äkta målarmussla. Stormusslorna var kraftigt överväxta av den mindre och mycket 
rikligt förekommande vandrarmusslan. I övrigt noterades svampdjur, yngelbärande 
signalkräfta, tagelmask och rödalgen Hildenbrandia sp. 

Strändernas situation 
Upplands Väsbys Mälarstränder är förhållandevis lite påverkade av lokala störning-
ar. Allmän påverkan på vattenmiljön från näringstillförsel, Mälarens reglerade vat-
tenföring och skogsbruk är de storskaliga påverkansfaktorer som har störst betydelse 
för strändernas biologiska mångfald. 
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Påverkan på landstranden 
Den inventerade landstranden uppvisade generellt en låg påverkansgrad. Längs ett 
fåtal sträckor finns tomtmark med delvis påverkade stränder. Även här är det ovan-
ligt med stränder som är omgrävda, stensatta eller på annat sätt hårt påverkade. 
Landmiljöerna är dock i olika grad kultiverade till trädgårdar. 

Anläggningar av olika slag är sällsynta. Småbåtshamnen vid  Sättra är dock en an-
läggning där stränderna påverkats hårt och där landmiljön påverkats med hårdgjorda 
ytor och uppställning för båtar. 

Den största badplatsen längs stranden är en anlagd badstrand men naturliga bad-
möjligheter finns, enstaka vid privata bryggor. 
Längs mälarstranden finns det en liten andel kulturmarker. Nere vid stranden hittar 
man enstaka öppna marker, några med pågående bete, andra med igenväxande od-
lings- och hagmarker pågått. Kulturmarker längs mälaren i Upplands Väsby hittar 
man i större utsträckning längre inåt land främst i de norra delarna, vid Runsa. 

Skogsmarken är huvudsakligen påverkad av skogsbruk, även om en ovanligt stor 
andel av bestånden utgörs av mogen skog. Landstrandkanten består ofta av en opå-
verkad albård längs en naturstrand där en skyddszon mellan brukade skogsbestånd 
och vattenlinjen har beaktats. Mogen barr- eller blandskog dominerar som närmiljö 
eller omgivning. Ett par av bestånden har av skogsstyrelsen klassificerats som nyck-
elbiotoper för biologisk mångfald. Enstaka hyggen finns vid detta tillfälle i strandens 
närhet. Mindre bestånd av mogen alsumpskog finns i vikarna. Annan lövskog är 
ovanlig i strandens närhet, men förekommer bl.a. vid Runsa där vi hittar ädellövskog 
i kulturmarkerna runt Runsa fornborg och slott. Kulturmiljöer som exempelvis gam-
la hagmarker, har ett behov av kontinuerlig skötsel för att upprätthålla sina värden. 

Påverkan på vattenmiljön 
Utöver den allmänna mänskliga påverkan på strandmiljöerna i Upplands Väsby 
kommun i form av storskalig eutrofiering, introduktion av främmande arter etcetera, 
uppvisar de inventerade sjöstrandsträckorna generellt en låg påverkansgrad. 

De totalt 32 bryggor som noterades är koncentrerade till bostadsområdet Kairo och 
småbåtshamnen, samt sträckorna däremellan. Åtminstone tre av sträckorna är mudd-
rade och två är utfyllda. Inga avloppsrör noterades vid fältinventeringen. 

Påverkan bedömdes vara som störst vid småbåtshamnen. De riktade biologiska 
undersökningar som genomfördes vid denna lokal kunde dock inte påvisa några ne-
gativa effekter på flora och fauna. 

Landstrandens känslighet för påverkan 
I databasen har de olika landstrandssträckorna bedömts med avseende på deras käns-
lighet för påverkan. Landstranden är främst känslig för olika typer av fysisk påver-
kan. 

De största värdena längs landstranden är mogen och gammal skog. Denna är 
främst känslig för avverkning eller andra skogsbruksåtgärder. 
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Ny bebyggelse, anläggningar eller bearbetningar av strandlinjen vid befintliga 
tomter riskerar att påverka värdena hos de naturstränder som dominerar Mälarstran-
den idag. 

Kulturlandskapet med strandängar och betesmarker har naturvärden som är kopp-
lade till den hävdade miljön och är följaktligen känsliga för igenväxning. 

Kring Runsa fornborg finns ädellövskogsbestånd nära stranden. Värdena knutna 
till dessa bestånd hotas på sikt av att andra träd tränger ut ädellövträden, varför dessa 
också är beroende av skötsel för att bevara sina värden. 

I strandlinjen finns en albård och i små vikar finns mindre bestånd av alsumpskog. 
Denna sumpskog är hydrologiskt beroende av Mälaren, men mindre beroende av 
vattentillförsel från land. De är känsliga för nivåförändringar i Mälaren, samt av för-
ändringar i mikroklimatet till följd av avverkningar av intilliggande bestånd. 

Riskbedömning 
Risk för omfattande bestående skador (klass 3) bedöms föreligga vid 40 st. land-
sträckor. Anledningen är att stränderna består av naturstränder, i stor grad opåverka-
de, där värdena riskerar att helt försvinna vid avverkning eller exploatering. 

Vid 14 sträckor bedöms risken för omfattande temporära skador och/eller måttligt 
omfattande bestående skador föreligga (klass 2). Även dessa skador är främst kopp-
lade till om skogen avverkas eller exploateras. 

För ytterligare information om enskilda sträckor hänvisas till bilaga 4 (alt. access-
databasen). 

Vattenmiljöns känslighet för påverkan 
Risk för omfattande bestående skador (klass 3) vid viss typ av mänsklig påverkan 
bedöms endast föreligga vid två av de inventerade sträckorna (Östra Borgudden 30 
och Oxundaåns utloppsområde 47). Vid dessa lokaler påträffades rödlistade arter av 
bottenfauna. Båda sträckorna bedömdes vara särskilt känsliga för fysisk påverkan av 
strandstrukturen, föroreningspåverkan eutrofiering samt grumling. 

Vid 14 sträckor bedömdes att en risk för omfattande temporära skador och/eller 
måttligt omfattande bestående skador förelåg (klass 2). 

Utöver de ovan nämnda typerna av påverkan omfattar känsligheten vid vissa av 
dessa sträckor även störning och/eller slitage genom rörligt friluftsliv. 

För ytterligare information om enskilda sträckor hänvisas till bilaga 8 (alt. 
accessdatabasen). 
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ÅTGÄRDER 

I kapitlet presenteras dels översiktliga strategier för att bevara och utveckla strän-
dernas och vattenmiljöns värden, men också förslag tillplatsanknutna åtgärder. Åt-
gärderna är uppställda för att gynna den biologiska mångfalden i strandområdet och 
har ej vägts mot andra värden eller intressen. 
För information om åtgärdsförslag för enskilda landsträckor hänvisas till bilaga 4 
(alt. acessdatabasen). 

Åtgärder för bevarande och utveckling av värden på 
land 
Eftersom den mänskliga påverkan vid de inventerade landsträckorna var begränsad 
omfattar de åtgärder som rekommenderas huvudsakligen restriktioner inom skogs-
bruk och fysisk planering. 

Strategiska och övergripande åtgärder 

Bibehåll den stora andelen naturstrand 
Undvik ingrepp i strandlinjen. 

Bibehåll naturlig vegetation i strandområdet 
Undvik bebyggelse, anläggningar och dylikt i strandens närområde. Undvik fram-
förallt hårdgjorda ytor. 

Skyddszon i skogsmark 
Lämna alltid skyddszon till stranden vid avverkning. Kommunen kan ta initiativ till 
regelbundna kontakter med skogsbrukarna för att påminna om den stora betydelsen 
av att lämna orörd skog i skyddszon om minst 30 meter. På kommunens mark bör 
avverkning inte ske i strandnära områden, men om sådan sker kan en större skydds-
zon om minst 50 meter tillämpas. 

Skyddszon vid jordbruksmark 
Lämna alltid en skyddszon av obrukad mark mellan jordbruksmarken och stranden 
om minst 10 meter, om möjligt 30 meter. Kommunen kan ta initiativ till en dialog 
med brukare med marker i strandens närhet och påminna om betydelsen av dessa 
skyddszoner. 

Åtgärder för värden i skogsmark 
Skog som låg i anslutning till landstränderna bör bevaras genom att förhindra av-
verkning i strandnära områden. Vid avverkning bör skyddzoner lämnas längs stran-
den (se ovan). 

Åtgärder för värden öppna kulturlandskap 
Betet i strandnära områden i Upplands Väsby pågick både i skog t.ex. sträcka 105, 
106, och på öppna marker, t.ex. sträcka 103, 111, 112, 158. De kulturmarker som 
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hävdas idag, har relativt lite kontakt med vattenmiljön. Betade strandängar saknas, 
men bete förekommer på flera ställen i närheten av stranden. 

De värden som finns idag kan bara bevaras om hävden fortgår. Det finns också 
möjligheter att utöka hävden på några platser, för att erhålla några av de värden som 
en betad strandäng kan erbjuda. Att återskapa gamla strandängar kräver en omfat-
tande engångsinsats med efterföljande regelbunden skötsel och djurhållning. Insat-
serna måste därför vara väl motiverade (höga naturvärden), praktiskt genomförbara 
(möjlig djurhållning), samt gynna även andra värden, t.ex. kulturhistoriska värden 
eller värden för friluftslivet. Med dessa kriterier har vi bedömt de möjliga strandbe-
tena på följande sätt: 

Roparudden och Harvavik (sträckorna 103, 110-112) 
Detta område ingår i ett av kommunen utpekat naturvårdsobjekt och ingår också i ett 
av Länsstyrelsens objekt. 
I hela området finns höga naturvärden som är beroende av beteshävd, vilket innebär 
att det finns en etablerad naturvård med betesdjur i området. En utveckling av häv-
den med strandäng skulle därför kunna samordnas med de resurser som används 
idag. Detta skulle ge ett varierat kulturlandskap med skogsbete av Roparudden, bete 
av enebacke vid kraftledningen och bete av återskapad strandäng. 
Vidare finns i området höga kulturhistoriska värden och höga värden för friluftslivet, 
som båda skulle gynnas av en hävdad strandäng. 
Vid Harvavik finns gräsmarker som redan idag används av rastande fåglar. En åter-
skapad strandäng skulle här ge flera arter bra häckningsmöjligheter (prioritet 1) 
Vid kraftledningen finns en mycket fin enebacke, där betet kunde förlängas ut mot 
strandlinjen (prioritet 2). 

Sättra (sträcka 117) 
Detta område ingår i ett naturreservat, där värden för friluftslivet dominerar. Större 
värden för biologisk mångfald är inte kända. 
Delar av strandområdet hävdas idag med bete av häst och intill finns en hästgård. De 
betade marken utgörs främst av artfattig gräsmark utan större naturvärde. Mot vatt-
net finns ett område med igenvuxen strandäng, där nu hög gräsvegetation och vide-
snår dominerar. 
En återskapad strandäng skulle förbättra de rekreativa värdena i reservatet och i 
småbåtshamnens närhet. Bete bör dock ske främst med nöt, vilket gör det svårt att 
samordna med nuvarande hästbete och hästgård. Återskapande av strandäng i detta 
område ges därför prioritet 3. 

Runsa-området (sträcka 142) 
Detta område ingår i ett av kommunen utpekat naturvårdsobjekt och ingår också i ett 
av Länsstyrelsens objekt. 
Höga naturvärden finns idag, delvis knutna till äldre kulturlandskap. Hävden be-
döms delvis som otillräcklig idag. 
I området finns mycket höga kulturhistoriska värden och höga värden för rekreation. 
En utökad hävd med en återskapad strandäng skulle stärka dessa värden. 
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Ett utökat bete kring Rosendalsåns mynning, där också strandäng kan återskapas, 
kan ge området mycket höga naturvärden. Mest lovande är projektet om det kan nås 
ett samarbete med Sigtuna kommun, på vars sida av ån det finns stora igenvuxna 
strandängsytor. Mest angeläget med gräsmarken kring åmynningen, särskilt om det 
nås samarbete med Sigtuna. I området finns förutsättningar att skapa ett mycket va-
rierat strandområde med betade friskängar och strandängar, omväxlande med partier 
som tillåts vara igenvuxna med videsnår och högt gräs. Möjligheterna till en begrän-
sad invallning för att låta åns vatten skapa översvämningar under vår och försommar 
bör också undersökas (jämför det mer storskaliga projektet Oset i Örebro kommun). 
Mycket höga värden kan erhållas. Prioritet 1. 

Strategier för bevarande och utveckling av värden i 
vatten  
Eftersom den mänskliga påverkan vid de inventerade strandsträckorna har bedömts 
som begränsad, omfattar de åtgärder som rekommenderas huvudsakligen restriktio-
ner, exempelvis gällande fysisk exploatering och grumlingsalstrande verksamhet, 
samt att anlägga eller bevara skyddszoner mot skogsmark. I övrigt föreslås bl.a. åt-
gärder i form av information till hushåll gällande användning av gödsel- och be-
kämpningsmedel och biltvätt. För information om åtgärdsförslag för enskilda sjö-
sträckor hänvisas till bilaga 8 (alt. acessdatabasen). 

Viktigaste konkreta åtgärder vatten 
För att bevara och stärka naturvärdena vid småbåtshamnen föreslås att medlemmar-
na i båtklubben informeras om de överraskande höga naturvärden som nu identifie-
rats, samt att en miljöpolicy för hantering av miljöfarliga ämnen arbetas fram, i det 
fall en sådan saknas.  
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KARTOR 

1. Kartbladsindelning 
2. Sträcknummer 
3. Land- och sjöstränders vegetationen 
4. Bottensubstrat 
5. Mänsklig påverkan 
6. Naturvärdesbedömning 
7. Känslighet sjöstrand 
8. Åtgärder 
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