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Kunskapsunderlag
Bilagan består av ett kunskapsunderlag som mer i detalj
beskriver olika värden kopplats till grönstrukturen samt
beskriver delvis olika verktyg som finns för att arbeta med
grönstruktur i planering och skötsel. Bilagan innehåller även
kartutsnitt från det GIS-underlag som finns framtaget till
programmet.Bilagan är främst tänkt att användas som ett
kunskapsunderlag för kommunens förvaltningar och verksamheter och kan bidra med viktiga argument för vikten av
gröna miljöer när olika samhällsintressen ska vägas mot varandra.

Vy över Prästängen och Viby äng.
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Ekosystemtjänster för attraktiva, hälsosamma
och klimatanpassade samhällen
Att naturen har värde för oss människor är en självklarhet. De fokusområden som har beskrivits i detta programs andra del är ett tydligt uttryck för detta. Naturens ekosystem är vår levande gröna infrastruktur och
är minst lika viktig för våra samhällen som vår skapade
bebyggelse och trafikinfrastruktur. Det ofta osynliga
gratisarbete naturen förser oss med, så kallade ekosystemtjänster eller naturnyttor, är en förutsättning för oss
att klara flera av de utmaningar som samhället står
inför och behöver därför vara en integrerad del i samhällsbyggnadsprocessens alla delar. Detta är av särskilt
stor vikt i våra tätorter där konkurrensen om mark och
utrymme är stort 1.
Ekosystemtjänster som paraplybegrepp är en bra hjälp i
att tydliggöra sambanden mellan ekonomiska, ekologiska och sociala förhållanden i arbetet för en hållbar
utveckling. Att integrera grönstrukturens värden och
dess ekosystemtjänster i det kommunala arbetet bidrar
direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030. Begreppet ekosystemtjänster används för
att visa den nytta människan får från naturens arbete.
Som när växter renar luft, mark dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar i naturen. Det är
också att samhällets gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar eller att
bakterier och maskar gör jorden bördig. Dessa tjänster
är grunden till vår välfärd och behöver därför vara synlig i samhällsbyggandets beslutsprocess2.

Ekosystemtjänster går tydligt att koppla
till flera av de globala målen i Agenda
2030 och är ett viktigt verktyg för att
arbeta för hållbar utveckling.
Illustration: The New Division/Boverket
1 Naturens tjänster i staden, Boverket 2017
2 Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt, Naturvårdsverkets hemsida
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Biologisk mångfald- en förutsättning för
ekosystemtjänster
Fungerande ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster till oss människor är en förutsättning inte bara
för ekologisk hållbarhet utan även för social och ekonomisk hållbarhet. Biologisk mångfald, det vill säga variationen av levande arter och livsmiljöer, är det som utgör
grundförutsättningen för funktionella ekosystem som
ger oss livsnödvändiga nyttor såsom dricksvatten, luftrening, pollinering av grödor, produktion av livsmedel, klimatreglering, friluftsliv och hälsa. Alla arter och livsmiljöer skapar tillsammans olika nätverk (eller ekosystem),
som med ett ökat antal olika arter och livsmiljöer, blir ett
tätare nätverk som också blir mer hållbart. Utan mångfalden av arter är risken stor att ekosystemens förmåga
att leverera ekosystemtjänster kraftigt reduceras. Detta
utgör ett lika stort hot mot världens ekosystem och människans existens som klimatförändringarna1. Vi står
idag inför en omfattande förlust av biologisk mångfald
och naturliga livsmiljöer. Att arbeta för att bevara och
stärka biologisk mångfald är därför oerhört viktigt och
handlar ytterst om oss människor, om vår välfärd och
långsiktiga överlevnad. Haltande ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst
på FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten
behöver arbeta med mest intensivt för att förändra2.

Försörjande

Reglerande

Kulturella

Exempelvis: Mat, energi,
dricksvatten

Exempelvis: Vattenrening,
pollinering, temperaturreglering

Exempelvis: Hälsa, friluftsliv, upplevelser

Stödjande
Behövs för att övriga ekosystemtjänster ska fungera.
Exempelvis: Biologisk mångfald, naturliga kretslopp,
jordmånsbildning
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till
vår välfärd och livskvalitet. Till exempel att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller, bin pollinerar grödor
eller att vår hälsa ökar i naturen. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är de däremot fortfarande osynliga
i många beslut. Illustrationer: The New Division/Boverket
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Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen
Det finns en mängd samhällsutmaningar som den
fysiska planeringen måste kunna hantera. Att planera
med hänsyn till grönstruktur och biologisk mångfald
skapar robusta och mer anpassningsbara samhällen där
naturen kan förse oss med viktiga ekosystemtjänster.
Att planera för att stärka naturens förutsättningar är
ofta smart och kostnadseffektivt eftersom naturens ekosystem kan ge oss många olika tjänster på samma gång3.
Några exempel:

Klimatanpassning - Grönska och natur förebygger och
skyddar mot extremväder som torka och skyfall. Ekosystemen har även en stor förmåga att fixera koldioxid.
Vattenförsörjning - Grönområden och våtmarker renar,
fördröjer och lagrar vatten.
Fysisk hälsa - grönska och natur bidrar till mer fysisk aktivitet som friluftsliv, motion och utelek. Grönområden gynnar
välbefinnande och mental återhämtning.
Luftrening och bullerreglering - växtlighet renar luften
liksom att det dämpar buller och skapar lugnare miljöer.
Kulturarv och identitet - Grönområden och natur skapar
attraktiva samhällen och bidrar till lokal identitet samt är en
del av kulturarvet.
Social interaktion - grönområden och natur erbjuder
mötesplatser för alla
Naturmiljöer med mångfald - varierade naturliga livsmiljöer är en förutsättning för att växter och djur ska kunna
överleva och sprida sig.

1 Färdplan för ett hållbart län – Ekosystem och biologisk mångfald, Länsstyrelsen Uppsala län 2020
2 Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt, Naturvårdsverkets hemsida
3 Grön infrastruktur och fysisk planering, Naturvårdsverket och Boverket 2019
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Värdering och kartläggning
Naturens värde för människan behövs för att fatta välgrundade beslut. Att identifiera, värdera och synliggöra
ekosystemtjänster är därför en mycket viktigt del i samhällsbyggnadsprocessen. Om detta görs har vi en god
möjlighet att tillvarata, skapa, utveckla och stödja dessa
nyttor i den bebyggda miljön. Om detta däremot inte görs
så är det lätt att naturens värde för oss människor
underskattas vilket kan leda till negativa samhällsekonomiska och folkhälsomässiga effekter och fördyrande
åtgärder för att ersätta det som har gått förlorat1. Att
värdera ekosystemtjänster är inget särintresse utan
angår flera beslutsfattare. Många värden reflekteras
idag inte i marknadspriser vilket leder till att värdena
sällan beräknas innan beslut tas. Till exempel kan den
kyl- och reningseffekt som vegetation har på omgivande
luft inte köpas eller säljas på en marknad2, inte heller ett
grönområdes samhällsekonomiska värde för folkhälsan.
En bra strategi kan därför vara att se vad man har och
bevaka och stärka detta –utöka det man har snarare än
att skapa nytt. Det finns inget stadie i en succession där
vi inte har ekosystemtjänster3.
Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystemtjänster

Människors välfärd

Struktur
Strukturer på
platsen som bildar
grunden för ekosystemens
funktion.
Rumsligt
perspektiv

Funktion
De funktioner hos
ekosystem som
producerar ekosystemtjänster.
Temporalt
perspektiv

Nytta
Del av potentiella

Ekosystemtjänster ekosystemtjänster
som människan
nyttjar.

Värde
Värdering av nyttan. Värde för
människor kan
tilldelas och mätas
på många sätt.

Aktiviteter

Anspråk på mark och vatten grundar sig i bedömning av värde. Kaskadmodellen beskriver en värdekedja
från ekologisk produktion till värde för människor som ligger till grund för beslut om aktiviteter som ny
bebyggelse, avverkning eller reservatbildning. Dessa aktiviteter förändrar strukturer och processer i ekosystem. Källa: Översatt och bearbetad av Magnus Tuvendal, Calluna AB utifrån Mononen, L. et al. (2016)
och Haines- Young, R., Potschin, M., 2010.
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Grönytefaktor
Grönytefaktorn (GYF) är ett planeringsredskap som
används för att säkerställa en viss mängd vegetation
eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på
allmän plats. Grönytefaktorn som verktyg kan vara en
hjälp när vi behöver förtäta bebyggelsen, men samtidigt
planera för viktiga ekosystemtjänster som exempelvis
hållbara dagvattenlösningar eller tillräckligt med grönytor för de boendes rekreation och utevistelse. Med grönytefaktorn som en tydlig målsättning i byggprojekt kan
planering av grönskan påbörjas tidigt i processen.
Genom att sätta mål för tillhandahållandet av ekosystemtjänster med hjälp av en viss grönytefaktor kan byggherren själv bestämma utformningen av gröna ytor för
att uppnå avsedda målsättningarna. Redskapet är relativt lätt att använda och ger möjlighet att skapa ett både
tätt och grönt samhälle4.
Grönytefaktorn är ett av verktygen för att Håbo kommun
ska kunna skapa en hållbar samhällsutveckling och
finns med som mål i fokusområde 1 i detta program, och
kan därmed tillgodose de allmänna intressena i planoch bygglagen. Det finns dock inget lagstöd för att reglera grönytefaktorn i detaljplan eller vid bygglov. Kommunen kan istället knyta krav på grönytefaktorn till ett
civilrättsligt avtal med en byggherre. Om kommunen
äger marken kan krav på grönytefaktorn ställas i ett
markanvisningsavtal. Om kommunen inte är markägare
är det svårare att ställa krav på grönytefaktor. I de fallen kan kommunen informera om metodens fördelar
samt om kommunens egna mål och intentioner med förhoppning om att inspirera. En frivillig ambition från en
byggherre redovisas i ett exploateringsavtal4.

Vid tätare bebyggelse kan grönytefaktor vara ett viktigt verktyg
för att få in viktiga ekosystemtjänster.

Träd

Genomsläpplig hård yta

1 Synen på ekosystemtjänster – begreppet och värdering, Naturvårdsverket 2014
2 Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt, Naturvårdsverkets hemsida
3 Ekosystemtjänster i Håbo, grundläggande kartläggning, Calluna 2020
4 Grönytefaktor – räkna med ekosystemtjänster, Boverkets hemsida

Mark och gräs
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Ekologisk kompensation
Ekosystemtjänster kan påverkas negativt vid planering
och byggande. För att motverka att ekosystemtjänsternas
värden och funktioner minskar kan kompensation
fungera som en sista åtgärd efter att alla möjligheter för
att undvika, minimera och återställa skador har utretts
enligt skadelindringshierarkin1.
Krav på ekologisk kompensation regleras av miljöbalken.
I plan och bygglagen finns inte möjlighet att ställa krav
på kompensation i till exempel en detaljplan men allt fler
kommuner fattar beslut om att arbeta med frivillig
kompensation vid all typ av exploatering1. Däremot kan
krav på ekologisk kompensation enligt miljöbalken
uppstå om en detaljplan gör intrång i naturreservat,
Natura 2000-områden, biotopskydd eller har påverkan
på arter som är upptagna i Artskyddsförordningen. Krav
på kompensation kan även omfatta friluftsliv.
Vad är möjligt att kompensera?
Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och
värden som går förlorade vid en exploatering
kompenseras. Det kan ske genom att genomföra åtgärder
inom planområdet eller på en annan plats i kommunen.
Tanken är att exploateringar som leder till att ett värde
skadas eller försvinner också ska bekosta åtgärder som
återskapar eller ersätter detta värde på en annan plats.
Kostnaden för detta får exploatören eller kommunen stå
för1.
I den fysiska planeringen har vi goda förutsättningar att
skapa och utveckla nya ekosystemtjänster, men vissa
miljöer tar mycket lång tid att bygga upp och deras
värden är nästan omöjliga att kompensera för inom
rimligt tidsperspektiv.
Exempel på miljöer och funktioner som är svåra/omöjliga
att kompensera är:
äldre skogsmark med gamla träd,
naturmiljöer för arter som behöver stora och
sammanhängande grönytor,
naturliga stränder och äldre sumpskogar/våtmarker
ovanliga naturtyper eller förekomst av hotade arter
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Exempel på miljöer som är lättare att kompensera är:
småvatten och öppna mindre våtmarker – till exempel
vid öppen dagvattenhantering
viss gräsmark med blommande växter, till exempel
vegetationstak
blommande träd, buskar och perenner, som ett
skogsbryn
träd och grönytor för reglerande ekosystemtjänster
yngre skog som kan användas för rekreation
åtgärder för att främja friluftsliv, som bänkar,
toaletter, rastplatser.
Ersätt
Utjämna

Undvika

Minimera
Undvika

Skadelindringshierarkin.1. Undvika
negativ påverkan – välja annan plats,
skyddsåtgärder, förstärkningsåtgärder
2. Minimera negativ påverkan – skyddsåtgärder, förstärkningsåtgärder 3. Kompensera negativ påverkan – utjämna
genom att återskapa värdet i närområdet, vissa förstärkningsåtgärder 4. Kompensera negativ påverkan – ersätta
genom åtgärder på annan plats eller av
annat värde.

Vägledning vid ekologisk kompensation
Enligt Boverket kan följande principer vara en vägledning för frivillig ekologisk kompensation vid exploatering:
Tillämpa skadelindringshierarkin för alla relevanta ekosystemtjänster
Tänk på vad som kan kompenseras. Vissa typer av intrång eller skador kan inte uppvägas genom kompensation på annan plats.
Utförandet av kompensation ska inte påverka bedömningen av ett områdes lämplighet för en viss markanvändning.
Tillämpa ekologisk kompensation i ett landskapssammanhang.
Ekologisk kompensation bör leda till positiv ekosystemtjänstnytta utöver det som skulle ha skett om
kompensationen hade uteblivit.
I ett exploateringsskede är det exploatörens ansvar att ta fram och bekosta utredningar samt förslag
till och genomförande av kompensationsåtgärder som en del av kostnader för detaljplan.
Utforma och genomför kompensationsåtgärderna så att värden bevaras över tid. Det är viktigt med rätt
skötsel, uppföljning, och utvärdering. Uppföljning och utvärdering mot villkor ska ske i varje plan.
Tänk långsiktigt. Kompensationens varaktighet bör motsvara varaktigheten på det intrång den kompenserar för.
Utforma och genomför kompensationsåtgärder på vetenskaplig grund.

1 Frivillig ekologisk kompensation i planering och byggande, PBL kunskapsbanken, Boverket
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Vegetation för bullerdämpning och luftrening
Vegetation bidrar både till att dämpa buller och att rena
luft. Mängden vegetation (vegetationsvolym) är drivande
för dessa funktioner. Vegetation utgör även ett visuellt
skydd vilket kan dämpa den upplevda bullerpåverkan
samt dämpa bullrets negativa hälsoeffekter1.
Bullerdämpning
Grönstrukturen i våra tätorter spelar en viktig roll i att
minska ljudnivån från exempelvis vägar och industrier.
Buller gör att människor upplever sig störda men kan
också vara stresshöjande, ge sömnstörningar samt högt
blodtryck. Växtbeklädda ytor absorberar ljud vilket
minskar ljudets spridning. Grönområden kan även maskera det upplevda bullret genom att tillföra naturljud
som fågelkvitter och lövprassel. Längs med vägar kan
traditionella vallar och plank ersättas med vegetation
bestående av flerskiktad plantering av träd och buskar.
En 15-20 meter djup vegetationsridå kan dämpa buller
med ca 2-4 dBA från en 70-90 km/h väg. Oberoende av
vad som växer på den så har marken den absolut mest
ljudreducerande effekten. För största möjliga effekt bör
dock vegetationen vara tät, flerskiktig och ojämn2.
I Håbo kommuns tätorter är det av särskilt stor vikt att
tänka på grönstrukturens bidrag till bullerreduceringen
i anslutning till motorväg och större vältrafikerade lokalgator. Att ta tillvara och förvalta befintlig grönstruktur
längs med dessa strukturer, tillskapa nya grönytor där

Väppeby äng.
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det råder brist, hårdgöra så lite av markytan som möjligt
samt minimera ljudreflekterande ytor är några åtgärder
som effektivt kan skapa en trevligare och mer hälsosam
miljö.
Luftrening
Vegetation som träd, buskar och gräs har en väldokumenterad förmåga att binda skadliga partiklar till bladen vilket bidrar till mindre partiklar i luften. Växter
bidrar även till att syresätta luften vilket gör den mer
hälsosam. Det är främst partiklar mindre än 10 mikrometer som binds till blad. Trädslag som bok, hästkastanj
och gran har visat god förmåga att binda partiklar, men
även buskar längs med gator samt gröna väggar har
effekt. Lövfällande träd binder bäst, men bara under
sommarhalvåret, varför det kan vara bra med en blandning av löv och barrträd/buskar. Det är dock viktigt att
komma ihåg att grönska kan bidra till att förbättra luftkvalitén men inte ersätta minskade utsläpp. Även en god
luftcirkulation är väldigt viktigt för att förbättra luftkvalitén på lokal nivå och träd bör därför inte planteras
så att det försämrar luftgenomströmningen på platsen3.

Dämpning

Typ

Djup

Fordonshastighet

2-4 dBA

Blandad lövad skog

15-20 m

70-90 km/h

2 dBA

Klippt lövad häck

2m

50 km/h

5 dBA

Klippt gräsmatta

50 m

50 km/h

2-4 dBA

Lövkläd fasad och tak

-

50 km/h

Källa: Boverket

1 Ekosystemtjänster i Håbo, grundläggande kartläggning, Calluna 2020
2 Ekosystemtjänster i bebyggd miljö. Reglering av buller, PBL Kunskapsbanken, Boverket
3 Ekosystemtjänster i bebyggd miljö, Luftrening, PBL Kunskapsbanken, Boverket

Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

13

Kunskapsunderlag

Naturmiljöer med mångfald
Håbo utgör en del av Mälardalen och har en rik och
omväxlande natur bestående av slättområden, höglänta,
vidsträckta skogsområden och karaktäristiska herrgårdslandskap med stort inslag av ädellövsträd. Topografiskt präglas kommunen av den sprickdalsterräng
som är mycket vanlig i södra Uppland. Området utgörs
av en urbergsplatå som främst består av gnejser och graniter som är sönderbrutna i block längs sprick- och förkastningslinjer. I sprickdalarna finns Mälarens vikar
och fjärdar samt de låglänta, lertäckta dalgångarna.
Lerdalarna utgör unga landskapspartier som sent har
rest sig ovanför havsnivån1.
Kommunens naturmiljöer och dess mångfald av växter
och djur är av stor vikt för en långsiktigt hållbar utveckling. I kommunen finns värdefulla och vackra landskapspartier med hög biologisk mångfald, speciellt i områdena
nära Mälaren, i det äldre odlingslandskapet och längs
kommunens åsmiljöer. Den rikliga tillgången på vacker
natur medför också att stora delar av kommunen är viktiga rekreationsområden.
Biologisk mångfald handlar egentligen ytterst om oss
människor, då det är förutsättningen för vår välfärd och
överlevnad. Biologisk mångfald är inte bara enskilda
arter utan hela ekosystem bestående av många olika
arter och naturtyper2.

Artrika vägkanter i anslutning till populärt rekreationsstråk i Skörby.
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Karta 1. Värdefull natur i Bålsta bestående av skyddad natur och områden utpekade i kommunens naturvårdsplan
(mycket värdefull natur). Pilarna visar olika gröna samband som behöver bevaras och stärkas.

1 Håbo - mälarbygd att förvalta. Kulturmiljöprogram för Håbo kommun 2013
2 Färdplan för ett hållbart län – Ekosystem och biologisk mångfald, Länsstyrelsen Uppsala län 2020
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Karta 2. Värdefull natur i Krägga/Stämsvik bestående av områden utpekade i kommunens naturvårdsplan (mycket värdefull natur. Pilarna visar gröna samband som behöver bevaras och stärkas.
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Karta 3. Värdefull natur i Skokloster bestående av skyddad natur och områden utpekade i kommunens naturvårdsplan
(mycket värdefull natur). Pilarna visar olika gröna samband som behöver bevaras och stärkas.
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Förlust av biologisk mångfald
Idag är förlusten av biologisk mångfald omfattande i hela
världen, så även i Sverige. FN:s vetenskapliga panel för
biologisk mångfald och ekosystem (IPBES) lyfter fram
fem övergripande hot mot den biologiska mångfalden1:
Ohållbar mark- och vattenanvändning som leder till
att livsmiljön för djur, växter och svampar försämras
eller försvinner genom ohållbart jord- och skogsbruk,
ändrad markanvändning eller fragmentering.
Överutnyttjande av naturresurser i form av ohållbar
jakt och fiske som inte ger utrymme för livskraftiga
populationer.
Klimatförändringar ändrar livsvillkoren för många
arter på ett snabbare och mer dramatiskt sätt än
naturliga störningar.
Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av
djur, växter och svampar eller försämra deras fortplantningsförmåga.
Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som
har introducerats av människan och som orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom
konkurrens om resurser, predation eller sjukdomar.

Naturmiljöernas utveckling i förhållande till
uppsatta miljömål
Enligt Naturvårdsverkets utvärderingen av miljömålen
2019 så har vi långt kvar för att uppnå de flesta av miljömålen. För flera av målen som berör natur och biologisk
mångfald är utvecklingen till och med negativ. Detta gäller bland annat ett rikt odlingslandskap, ett rikt växtoch djurliv och myllrande våtmarker. Här finns det stort
behov av bevarande av artrika gräsmarker, motverka
främmande arter, öka skydd och skötsel av naturområden samt återskapa fler våtmarker. Även målen för
levande skogar går trögt och här behövs insatser för att
motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Kommunen har här ett betydande ansvar i att uppnå Sveriges miljömål. Genom att ha en god planering, tillsyn och
förvaltning av mark kan kommunen bidra till hållbar
markanvändning och långsiktigt stärka ekosystem och
biologisk mångfald.
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Invasiva främmande arter
Vi människor har under lång tid fört in arter till vårt
land som har berikat våra odlingar, jaktmarker och
skogsbruk. Vissa av dessa arter har fått oväntade och
negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. De kan utgöra ett problem
genom att de konkurrerar ut inhemska arter eller att de
sprider sjukdomar, men de kan även göra det svårare för
oss människor att bada, fiska eller åka båt. Invasiva
främmande arter är idag ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Ur samhällsekonomisk synvinkel är
invasiva arter även ett problem då dess spridning i den
svenska naturen kräver bekämpningsinsatser som
ibland kan bli väldigt kostsamma. En väl etablerad invasiv art är oftast omöjlig att utrota vilket innebär att
begränsning och lokal utrotning måste upprepas årligen
med stora, återkommande fysiska insatser och kostnader
som följd. I Sveriges natur finns det idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva2. I takt med utvecklingen till ett varmare klimat är
risken stor att fler främmande arter kommer utvecklas
till att bli invasiva3.

Den invasiva och främmande arten häggmispel kan skapa ett tätt buskskikt vilket är negativt både för biologisk
mångfald och för friluftslivet. Bilden ovan är från Ekillaåsens naturreservat.
1The global assessment of biodiversity and ecosystem services, IPBES 2019
2 Färdplan för ett hållbart län – Ekosystem och biologisk mångfald, Länsstyrelsen Uppsala län 2020
3 Invasiva arter, Artdatabanken SLU 2020
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Vissa invasiva arter är idag reglerade enligt EU-lagstiftning som innebär att det är förbjudet att importera, sälja,
odla, transportera eller släppa ut i naturen. Hit hör
bland annat jättebalsamin, jätteloka, smal vattenpest
och signalkräfta. Sverige kommer inom kort även ta
fram en svensk förteckning över invasiva främmande
arter, som utgör särskilt stor risk för biologisk mångfald
i Sverige. Målet är att människans spridning av organismer som naturligt inte hör hemma i svenska ekosystem,
inte ska tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens
funktion, socioekonomiska värden eller människors och
djurs hälsa1.
I Håbo finns det en begynnande spridning av främmande
arter som klassas som invasiva. En stor spridningskälla
är otillåtna trädgårdskomposter i naturen i anslutning
till bebyggelse. I de bostadsnära naturområdena går det
ofta att exempelvis finna trädgårdsarter som snöbär,
blomsterlupin, vresros, olika arter av spireor och häckoxbär. Det förekommer även bestånd med parkslide och jätteslide samt de EU-listade arterna jätteloka och jättebalsamin. Häggmispel är en invasiv art som har börjat
sprida sig allt mer kraftigt de senaste åren i kommunen,
särskilt längs med åsmiljöer, där den på sina håll skapar
mycket täta bestånd. En bidragande orsak till dess ökade
spridning är troligtvis att vilda fåglar har börjat äta och
sprida bären.
Kommunen har en viktig roll i arbetet för att förhindra
en fortsatt spridning av främmande invasiva arter, både
genom att öka kunskapen hos allmänheten, markentreprenörer och exploatörer men även genom att utesluta
invasiva arter vid etablering av planteringar samt en
tidig och systematisk bekämpning av redan etablerade
arter inom det egna markinnehavet.

Ibland kan det vara svårt att skilja
inhemska arter från främmande när de
växer tätt ihop. På bilden syns häggmispel (röd ring) och asp (vit ring).
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Naturvårdsplanen - ett viktigt kunskaps- och
beslutsunderlag
Kommunens naturvårdsplan utgör ett viktigt kunskapsunderlag för bevarande och utveckling av områden med
höga naturmiljövärden i Håbo kommun. Planen beskriver i detalj utpekade områden och dess värden, främst
utifrån naturvärden, samt förslag till skötsel vilket gör
att den blir ett viktigt kunskaps- och beslutsunderlag vid
plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut som
kan påverka de värdefulla naturmiljöer som finns i kommunen.
Kommunens naturvårdsplan bygger på ett inventeringsarbete genomfört under 2008/2009 samt 2019-2021. Planens åtgärdsförslag syftar till att gynna förutsättningarna för växter och djur, i flera fall hotade arter. Urvalet
av objekt har skett genom att samtliga beskrivna områden i Haglunds naturvårdsinventering, Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering, Länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1987 och Ängs- och hagmarksinventering
har besökts i fält. Under inventeringen 2019-2021 har
flertalet nya områden besökts som förväntades hysa
naturvärden. Delar av områden med utpekade höga
naturvärden har även plockats bort på grund av mänsklig påverkan som har haft negativ inverkan. Kommunen
har emellertid inte genomsökts i minsta detalj, så troligen finns ytterligare objekt med naturvärden, men som
inte redovisas i planen. Naturområden förändras även
över tid, både till det positiva och negativa ur naturvärdessynpunkt, varför det är viktigt att i samband med
planering genomföra kompletterande naturvärdesinventeringar för det aktuella området.

Beskrivning av områden

NaturvårdsplaN för HåBo kommuN
BevaraNde ocH utveckliNg

antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28

1Arbetet med invasiva främmande arter i Sverige, Naturvårdsverkets hemsida
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Särskilt värdefulla naturtyper i Håbo
Naturtyp eller biotop är den biologiska termen för den
livsmiljö där vissa växt- eller djursamhällen lever. För
att individer av en art ska kunna leva på ett visst ställe,
ställs vissa krav på den biotop eller miljö som de lever i.
Olika arter har olika stränga krav på sin livsmiljö. Blåmes finner vi ofta i löv- och blandskogar, parker och trädgårdar, den har ganska generella krav på sin livsmiljö
och därmed ganska vanligt förekommande. Bombmurklan däremot har betydligt strängare krav på sin
livsmiljö då den är beroende av äldre granskog som växer
på väldränerad mark. Denna livsmiljö är idag betydligt
mer sällsynt vilket också medför att bombmurklan är en
ovanlig och sårbar svampart.
I tätorternas grönområden finns framför allt arter som
kan samexistera med människor – här finner vi exempelvis inte arter som behöver milsvida, sammanhängande
skogar eller våtmarker långt från bilvägar, bebyggelse
och buller. Förvånansvärt många arter frodas dock i närheten av människor.
Ädellövsrika herrgårdsmiljöer
Kommunens herrgårdsmiljöer med mycket ädellövsträd
utvecklades under medeltiden och är utmärkande för
Håbo. De strandnära, lummiga slott- och herrgårdsområdena har ett rikt inslag av ädellövträd såsom ek, alm,
ask, lönn och lind. Idag finns inte mycket kvar av medeltidens ekdominerade beten och hassellundar, men delar

I området kring Krägga herrgård finns mycket ek och lind .
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av landskapet i Håbo kommun präglas ändå av ett mer
eller mindre sammanhängande nätverk av gamla, grova
ädellövträd. Några av dessa områden är Biskops-Arnö,
Krägga, Segersta, Katrinedal, Vi, Rölunda, Värsta och
Skokloster1.
De ädellövsrika miljöerna var tidigare vanligt förekommande runt Mälaren men har stadigt minskat på grund
av igenväxning, exploatering och ett rationellt brukande
av naturen. Dagens ädellövsmiljöer är därför ofta små
men mycket artrika.
För att arterna ska kunna finnas kvar långsiktigt behöver andelen ädellövsmiljöer öka och de gröna sambanden
mellan områdena stärkas. Generellt tar det lång tid för
ädellövträd att utveckla höga naturvärden, som bred
krona, grov bark, håligheter och döda träddelar. Ek och
lind är de ädellövträdslag som är mest artrika i kommunen2. Det är därför viktigt att spara gamla träd med
håligheter, friställa träd med bred krona, spara död ved
samt se till att det finns en yngre generation träd som
kan ta vid efter den äldre generationen.
Mångfaldsrika våtmarker
Naturliga våtmarker är idag ett ovanligt inslag i Håbo
kommun eftersom stora delar av dagens slättlandskap
dikades ut under början av 1900-talet för att vinna mer
jordbruksmark. Hjälstaviken är ett sjö- och våtmarksområde som finns kvar och dess höga naturvärden är ett
resultat av naturliga förutsättningar och en lång historia

Hjälstaviken.
1 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2015
2 Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019
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med bete och slåtter. Andra våtmarksområden i kommunen är strandängarna i anslutning till Övergran,
Skinnarviken; Skadeviken och runt Biskops-Arnö samt
Lilla och Stora gräskärret på Skoklosterhalvön. Precis
som Hjälstaviken visar exempel på så är våtmarker av
stor vikt för ett rikt växt- och djurliv, men våtmarker
fungerar även som naturliga reningsverk och reglerar
vattenflöden i landskapet. När vatten tillåts stanna upp i
våtmarker ökar också grundvattenbildningen.
Småskaligt odlingslandskap
Det äldre småskaliga odlingslandskapet, alltså de delar
av kulturlandskapet som har påverkats av oss människor genom jordbruk, bete och slåtter, omfattar höga
natur- och kulturhistoriska värden. Det har vuxit fram
under flera tusen år och är fortfarande tydligt på många
platser i Håbo, exempelvis på Skoklosterhalvön, kring
Övergran-Yttergran och Låddersta. Där domineras landskapet av åkrar, åkerholmar, skogsbackar och betesbackar. Många av odlingslandskapets kvalitéer hänger
intimt ihop med de kulturhistoriska värdena, som även
vittnar om hur våra förfäder levde och brukade odlingslandskapet1.
Kring Mälaren håller stora delar av det småskaliga
odlingslandskapet på att försvinna. Åkerholmar och
betesbackar växer igen och åkrar slås samman till större
enheter, eller försvinner helt. Det får konsekvenser, inte
minst för mångfalden av växter och djur som minskar i
en oroväckande snabb takt.

Runt Broby backar i Bålsta finns fortfarande ett småskaligt odlingslandskap.
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Genom att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, får vi tusentals gratistjänster
tillbaka från naturen som mat, pollinering, skadedjursbekämpning samt rekreativa och historiska miljöer.
Strandnära vattenmiljöer
Mälarstranden är ett påtagligt inslag i Håbo kommun
och har både sociala och ekologiska värden. Stranden
har flera mycket viktiga funktioner för exempelvis vattenrening, översvämningsskydd och hemvist för en
mängd olika arter av växter och djur. Några av kommunens mest värdefulla strand- och vattenmiljöer är de i
Stora och Lilla Ullfjärden där vi bland annat finner den
mycket ovanliga småsvaltingen samt sällsynta arter
från istiden.
De strandnära miljöerna ger oss människor en mängd
olika tjänster, helt gratis, som skulle vara svåra eller
mycket dyra att ersätta på konstgjord väg. Till exempel
om strandområdenas mångfald av växter och djur minskar försämras också naturens förmåga att rena vårt
dricksvatten som vi tar från Mälaren.
Mäktiga åsmiljöer
Vad vore Håbo utan sin rullstensås? Uppsalaåsen, en av
Sveriges mäktiga isälvsavlagringar skapar en höjdrygg
genom hela kommunen, från norr till söder. Åsen har fått
olika namn beroende på var man befinner sig. Här har
den namn som Bålstaåsen, Granåsen och Sandviksåsen.
Men det är samma ås som löper från Södertörn söder om

Strandnära natur i Stora Ullfjärden.
1Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019
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Åsens omfattning och mäktighet kan du
se i det nedlagda grustaget i Bålsta. Här
har man under lång tid brutit naturgrus
som används för att tillverka betong och
dekorationsgrus. Nerlagda grustag har
ofta ansetts vara fula sår i naturen. Men
de är viktiga livsmiljöer för flera ovanliga arter som backsvalor och vildbin.

Stockholm till Billudden i nordligaste Uppland.
På en rullstensås finns flera olika naturmiljöer. I öppna
solbelysta sandområden och gräsmarker trivs insekter
och örter, som citronbin och backsippor. Åsarnas barrskogar är ofta rika på fåglar och svampar, som den ovanliga bombmurklan. Solbelysta tallar utgör hem och matplats för insekter och fåglar. På grund av de höga
naturvärdena omfattas flera delar av åsen av skydd i
form av naturreservat, exempelvis Granåsen, Ekillaåsen, Sandviksåsen och Arnöhuvud. Vi återfinner även
höga naturvärden utanför dessa områden exempelvis på
Bålstaåsen, vid Lillsjön och längs med Rölundaåsen.

Synergier mellan åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och besöksnäring
Friluftsliv fyller en viktig funktion för biologisk mångfald genom sitt bidrag till att öka kunskapen och engagemanget för biologisk mångfald och hållbara livsstilar.
Exempelvis så uppskattas odlingslandskapets variation
av många människor, vilket ger god livskvalitet och skapar förutsättningar för besöksnäring och annat företagande på landsbygden. När människor vistas i naturen
växer förståelsen för ekologiska samband och att naturen
är värd att bevara. När åtgärder och insatser görs för biologisk mångfald stärks ofta värden som även är viktiga
för friluftslivet och vice versa. För att nå synergieffekter
och kostnadseffektivitet kan åtgärdsarbete för biologisk
mångfald ofta bedrivas i samarbete med åtgärdsarbete
för att stärka friluftslivet1.
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Gröna samband
Parker, alléer, villaträdgårdar, ängar, skogar, sjöar och
vattendrag hänger samman i ett nätverk där växter och
djur kan sprida sig, så kallade gröna samband eller grön
infrastruktur. Detta nätverk sträcker sig över hela landskapet och tätorternas grönområden är en del av det och
utgör en viktig pusselbit. Fungerande gröna samband
innebär att det finns kontaktvägar mellan naturområden
så att växter och djur kan sprida sig i landskapet. Tätorternas grönområden är ett viktigt element i stadsbyggandet och behöver även där hänga samman för att vara
funktionella för natur och människor. Det nätverk av
natur som dessa samband skapar bidrar till att stärka
och bevara ekosystem, främja biologisk mångfald och
ekosystemtjänster som i sin tur skapar förutsättningar
för exempelvis friluftsliv, besöksnäring och ett hållbart
nyttjande av naturresurser1.
Olika typer av störningar har genom tiderna präglat ekosystemen och deras sammansättning av arter. Utan störningar kan konkurrensstarka arter ta över på bekostnad
av den stora mångfalden konkurrenssvaga arter. Naturliga störningar kan vara brand, stormar, översvämningar, isskav och betande av vilda djur. De allra flesta
naturtyperna i länet är skapade genom en kombination
av människopåverkan och naturliga faktorer. Det behövs

Naturligt blomrika ängsmarker som denna i Frösundavik behöver hänga samman med andra naturligt blomrika
marker för att växter och djur som har detta som sin livsmiljö ska kunna överleva långsiktigt.
1 Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019
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därför kunskap om markanvändningens och landskapets
historia i kombination för att förstå varför landskapet ser
ut som det gör idag och vilka nyckelfaktorer som är nödvändiga för att gynna dess biologiska mångfald1.

Regionala gröna samband i Håbo kommun
Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön
infrastruktur ger en samlad bild av regionernas riktning
för utveckling av grönstrukturens samband. De främsta
regionala gröna sambanden i Håbo kommun är kopplade
till de övergripande naturtyperna skog och gräsmarker
och återfinns längs med Uppsalaåsen, strandnära tallhällmarker och ädellövsrika miljöer längs med kommunens västra kustlinje liksom de kulturhistoriskt rika
odlingslandskapen på norra delen av skoklosterhalvön.
Dessa gröna samband beskrivs både i Stockholms och
Uppsala läns planer för grön infrastruktur, och de faller
även väl samman med utpekade naturvärden i Håbo kommuns naturvårdsplan. Två av Stockholm läns gröna
kilar, Görvälnkilen och Järvakilen, knyter även an till
Håbo kommun.
Ett betydande grönt samband för Håbo kommun är de
skogliga sambanden som bland annat omfattar ekhagar,
alléer med lind och ek, ädellövskogar med alm, lind, ek
och hassel, hassellundar, asprika miljöer och strandskogar med äldre klibbal och knäckepil. Lind är här ett särskilt betydelsefullt trädslag för biologisk mångfald. Även
barrskogar med gammal tallskog på öar och strandnära
miljöer, äldre åstallskog och åsgranskog utgör ett betydande skogligt samband2.
Mycket värdefull natur

Områden i kartan som visas som mycket värdefull natur är områden utpekade i kommunens
naturvårdsplan (uppdaterat underlag 2021). Dessa områden utgör viktiga kärnområden för
biologisk mångfald.

Naturreservat/Natura 2000

Formellt skyddad natur i enlighet med miljöbalken och/eller EUs art- och habitatdirektiv.

Samband skogsmark/gräsmark

Värdedrakter för skog och odlingslandskap som finns utpekat i plan för grön infrastruktur för Uppsala län.

Gröna kilar

Stockholms gröna kilar, där Järvakilen möter upp på andra sidan Skofjärden i Skokloster och Görvälkilen möter
upp vid Dragelund/Kalmarsand/Kalmarviken

Grönområden

Områden definierade som grönområden i kartan utgörs av vegetationsklädd mark (ej åkermark).
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Karta 4. Gröna samband på kommunal och regional nivå. De gröna pilarna visar hur de olika gröna sambanden hänger ihop. De streckade cirklarna visar svaga samband.
1 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2015
2 Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019
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Lokala gröna samband i våra orter
Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden
hur de gröna områdena hänger samman både inom tätorten men även hur det hänger ihop med det omgivande
landskapet. Utgångspunkten bör vara att minimera
framgmentering genom att länka samman områden av
samma naturtyp för att skapa bättre förutsättning för
olika arters spridning och överlevnad. En viktig faktor
är att skapa så stora sammanhängande områden som
möjligt då storleken på området är väsentligt, ju större
areal, desto fler arter. Men även områdets form spelar
roll. En rund form medför att avståndet från mitten till
kanterna är längre vilket gör att fler arter kan få skydd
än i en långsmal form. Avståndet till andra grönområden
är också av vikt, ju kortare avstånd, desto lättare att
sprida sig1.

Svaga gröna samband
Svaga samband är svaga partier i det gröna nätverket i
kommunen där arter av växter och djur har sämre förutsättningar att sprida sig samt där de rekreativa förutsättningarna för oss människor är försvagade2. För att
arter ska kunna fortleva i våra tätorter och naturområden behöver de en viss mängd lämplig livsmiljö, och möjlighet att förflytta sig mellan dessa. Generellt sett är
stora, sammanhängande områden mest gynnsamma.
Riktigt ogynnsamma miljöer fungerar som barriärer.
Motorvägar eller tät bebyggelse kan utgöra barriärer för
ett stort antal arter. Men även gröna miljöer kan utgöra
en barriär för vissa arter, exempelvis kan en stor, välklippt gräsmatta vara ett oöverstigligt och farligt hinder
för vissa insekter och gnagare, medan en allé med träd
längsmed en trafikerad bilväg fungerar som en spridningskorridor för en del flygande arter. Vatten kan även
utgöra en barriär för spridningen av vissa arter, vilket är
viktigt att ha i åtanke i en kommun som Håbo där Mälaren utgör gräns runt stora delar av kommunen. Motorvägen E18 och Mälarbanan är en tydliga barriär genom
kommunen som skapar svaga samband på regional nivå
gällande naturområden längs med Uppsalaåsen och
ädellövsmiljöer längs med Mälaren. Det svaga sambandet för Uppsalaåsen är ytterligare försvagat genom den
expanderande bebyggelsen i Draget. Denna påtagliga
försvagning riskerar att bryta sambandet som också
hänger samman med Görvälnkilen från Stockholm och
utpekade gröna samband i Upplands-Bro kommuns
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landsbygdsprogram. Även vid Ekolskrog är det gröna
sambandet gällande ädellövsmiljöer mycket ansträngt,
dels på grund av den strandnära bebyggelsen i Krägga
och Stämsvik dels motorvägens barriäreffekt.

Motorvägen E18 och Mälarbanan är en tydliga barriär genom kommunen och vid Ekolskrog bidrar de till att det
gröna sambandet blir försvagat. Foto: Bergslagsbild.

1 Grönstrukturens funktioner i planeringen, en fallstudie av Malmö. Blekinge tekniska högskola 2012
2 Svaga samband i Stockholms gröna kilar, Stockholm läns landsting 2012
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Grönområden för ökad klimatanpassning
Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika
verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Klimatförändringarna resulterar bland
annat i mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer,
ändrade flöden i vattendrag, längre perioder av torka och
längre växtsäsong. Genom att klimatanpassa våra samhällen så minskar risken för skador på bebyggelse och
infrastruktur vid klimatrelaterade händelser1. Många
gånger handlar klimatanpassning om att tillskapa tekniska åtgärder, ofta till en hög kostnad. Genom att tillvarata befintliga grönområdens klimatreglerande förmåga
kan vi både hålla nere kostnader på lång sikt, förebygga
skador och skapa hälsosammare boendemiljöer .

Höjda temperaturer
Fram till nästa sekelskifte väntas årsmedeltemperaturen i Uppsala län att stiga med mellan 3 och 5 grader.
Antalet varma dagar kommer bli fler och värmeböljor
kommer sannolikt att bli allt vanligare. Hög värme är ett
stort problem i den bebyggda miljön. Områden som är
exploaterade med en stor andel hårdgjorda ytor i form av
asfalt och byggnader kan uppleva förhöjda temperaturer
i jämförelse med närliggande områden. Detta fenomen
kallas urbana värmeöar.  
Värmeböljor är än så länge ganska ovanliga i Sverige
jämfört med exempelvis södra Europa. Våra samhällen
är dock anpassade till ett betydligt kallare klimat vilket
innebär att även måttligt förhöjda temperaturer kan
upplevas som besvärande. Barn, sjuka och äldre personer är särskilt känsliga för hög värme och riskerar att
drabbas av negativa hälsoeffekter under årets varma
dagar. Ju längre period med varma dagar, desto större
riskerar de negativa hälsoeffekterna att bli.
Träd, grönområden, vattendrag och dammar kan både
fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i
staden. En förutsättning är att de placeras strategiskt
och integreras med stadens bebyggelse och dess omland.
Träd är särskilt effektiva som klimatreglerare och är
viktiga oavsett var de är placerade. Stora parker och
skogsområden kan sänka lufttemperaturen även för
omkringliggande bebyggelse. Höga buskar och träd är
därför viktiga för stadens mikroklimat. Grönskan kan
också minska kylbehovet genom att ge skugga åt byggnader, vilket bidrar till samhällets energieffektivisering2.
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Karta 5. Kartan visar uppmätt max-noteringar i temperatur för Bålsta under juni mellan åren 2013-2020 och pekar ut
urbana värmeöar. Områden med ingen eller låg vegetation har generellt högre temperatur. Svalast är skog och vatten.

1 Varför klimatanpassa? www.klimatanpassning.se
2 Låt stadens grönska, Boverket 2010
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Värmeöar
Tättbebyggda områden är generellt varmare än sitt
omland. En värmeö skapas när beläggningar, asfalt, mursten och dylikt ersätter vegetationen som ursprungligen
växer i landskapet. Effekten uppstår på grund av den
byggda miljöns fysiska struktur och byggnadsmaterial
som lagrar värme under dagen och avger värme under
natten. En varm dag kan temperaturen variera stort beroende på hur mycket/litet vegetation det finns i närområdet
och hur hög den är. Öppna gräsbevuxna fält blir varmare
än skog. Vegetation i flera skikt, det vill säga med gräs,
olika stora buskar och träd ger en större volym på vegetationen, vilket leder till mer avdunstning och därmed en
större temperaturminskning1. Mer hårdgjorda ytor och
stora platta tak, medför högre temeraturer, vilket också
syns i kartan på sida 73 som redovisar maximala strålningstemperaturer vid markytan i grader Celcius mätta
över en 7-årsperiod (juni 2013-2020). Värdena är faktiska
uppmätta temperaturer till skillnad från många andra
värmekarteringar som baseras på modeller i olika varianter. Upplösningen 100 meter är låg –man kan inte utläsa
effekten av enstaka objekt. Däremot kan man se tydliga
skillnader mellan större sammanhängande områden av
en viss typ, med en viss sturktur och fördelning av grönska vs hårdgjort. Skogar ger en annan yttemperatur jämfört med öppen mark, villabebyggelse jämfört med innerstad eller vatten jämfört med land2.

Ökad nederbörd
I ett framtida klimat väntas nederbörden öka med mellan
20-30 procent per år3. Skyfallen förväntas blir fler och riskerar att leda till fler översvämningar, som i sin tur riskerar att orsaka trafikproblem och ekonomiska skador för
såväl privatpersoner som företag och kommuner4. I och med
det varmare klimatet kommer nederbörden också i högre
utsträckning falla som regn istället för snö under
vinterhalvåret. En ökning av skyfallen har konsekvenser
för dagvatten- och avloppssystemen som redan idag ofta är
underdimensionerade och får problem vid stora
regnmängder4.
De stora regnmängderna som landar på backen sveper
även med sig metaller, närsalter, kemikalier och gifter från
bebyggelse, vägar och på industriområden. Hamnar dessa i
Mälaren kan miljögifterna skada vattenlevande växter och
djur och bidra till övergödning5, vilket dessutom har en
negativ inverkan på det råvatten som vi tar från Mälaren.
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Karta 6. Kartan visar vattenretentionsindex (WRI) som pekar på den relativa förmågan i landskapet att dämpa och
omhänderta vattenflöden. Ju mörkare blå färg desto högre förmåga att fördröja och rena vatten.
1 Grönska och vatten reglerar tempteraturen vid värmeböljor. PBL kunskapsbanken, Boverket
2 Ekosystemtjänster i Håbo, grundläggande kartläggning, Calluna 2020
3 SMHI, Framtidsklimat i Uppsala län
4 Klimat- och sårbarhetsanalys Uppsala län 2020, Remissversion.
5 Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället, Föreningen Sveriges stadsbyggare, Svenskt vatten
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Tillrinning
Tillrinningen är av stort intresse vid planeringen av
markanvändning i samband med exploatering av områden i hela länet, inte bara kring sjöar och vattendrag.
Tillrinningen är viktig eftersom omgivande mark ska ta
emot flödet från hela avrinningsområdet. Bebyggelse och
hårdgjorda ytor har betydelse för hur stor tillrinningen
blir till ett område1. Hårdgjorda ytor såsom asfalt kan
inte absorbera vatten, och därför måste en stor del av
nederbörden tas om hand i tekniska dagvattensystem. Vid kraftiga skyfall riskerar dagvattensystemet att
fyllas, och vattenmängden kan därför inte avledas
enbart genom markförlagda ledningar. Vattnet söker sig
då vidare mot sjöar och vattendrag, eller riskerar att
samlas i lågpunkter.  

Ras, skred och erosion
Klimatförändringarna har en inverkan på risken för
både ras, skred och erosion. Ökade flöden i vattendragen
kan öka erosionen både på botten och i slänter. En högre
temperatur, med efterföljande torka, har både en positiv
och en negativ påverkan på markens stabilitet. Torka
innebär att lera över tid får en ökad hållfasthet, vilket
förbättrar stabiliteten. Med högre temperatur ökar även
risken för att växter ska torka ut och dö, vilket innebär
att rötternas stabiliserande inverkan i ytliga jordlager
liksom växternas skyddande verkan mot erosion minskar eller försvinner. Andra faktorer som påverkar risken
för ras och skred är borttagning av vegetation eller en
ökad belastning på marken2.

Planera med helhetsperspektiv
För att kunna tillgodose städers och tätorters behov av
att hantera balansen vid ökad nederbörd, är det viktigt
att arbeta med den gröna och blå strukturen i ett helhetsperspektiv. Planeringsunderlag för exempelvis VAplanering, naturvård och grönstruktur måste vägas
samman för att se vilka områden som är viktiga att
bevara eller utveckla i syfte att klimatanpassa staden
och tätorten3. Detaljplaneringen ska i ett tidigt skede
inventera förutsättningarna för risken av skyfallsöversvämningar. Stor hänsyn ska tas till höjdsättningen i
landskapet och vattnets rinnvägar i såväl detaljplanering som i bygglov. Vid planering och utveckling av områden som ligger lågt i landskapet och som har jordlager
med dålig genomsläpplighet ska det lämnas plats för
översvämningsbara ytor. Dessa ska hållas fria från

36

Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

Kunskapsunderlag

bebyggelse och hårdgjorda ytor, och kan därför under
större delen av tiden användas rekreation, motion eller
friluftsliv.  Som karta 6 också visar så är vegeationsklädda områden också av vikt för flödesdämpning och
vattenrening.

Klimatanpassad förvaltning av kommunens
skogar
En betydande del av kommunens markinnehav som inte
är bebyggd består av skog i och omkring våra tätorter.
Det är viktigt att dessa skogar förvaltas långsiktigt så
att de under lång tid kan bidra med ekosystemtjänster
som naturupplevelser, pollinering, kolinlagring, vattenrening, flödesreglering, virke, luftrening och biologisk
mångfald. För att förvaltningen ska vara långsiktig
behöver den anpassas till ett förändrat klimat. Valet av
skogsbruksmetod påverkar framtida risker och möjligheter till klimatanpassning4. Hyggesfria skogsbrukningsmetoder ökar till exempel robustheten i skogen, vilket är
önskvärt när risken för mer extrema vädersituationer
ökar. När det finns ett kontinuerligt skogstäcke minskar
risken för ras, sked och erosion. Hyggesfria metoder är
även skonsamt mot skogens växt- och djurliv vilket i sig
gör att skogen står emot skadedjursangrepp bättre.
Avrinningen minskar även liksom att rekreativa värden
består i större omfattning.
Det är även av vikt att öka variationen av trädslag i skogen för att sprida riskerna. Att skapa blandskogar och
öka mångfalden av inhemska trädslag ger en tåligare
skog eftersom de flesta skadeinsekter och flera skadesvampar är trädslagsspecifika. En bevarad biologisk
mångfald i skogslandskapet ger robusthet och motståndskraft. En ökat inslag av lövträd begränsar också
spridningen av skogsbränder liksom ett större inslag av
blöta områden som kärr, våtmarker och sumpskogar4.

1 Klimat- och sårbarhetsanalys Uppsala län 2020, Remissversion.
2 Klimat- och sårbarhetsanalys Uppsala län 2020, Remissversion.
3 Låt staden grönska, Boverket 2010
4 Areella näringar, skogsbruk www.klimatanpassning.se
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Gröna miljöer för rekreation och folkhälsa
Gröna miljöer ger ökad hälsa och välmående hos oss
människor. Forskning visar att vistelser i naturen har
positiv betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen återhämtar sig, immunförsvaret stärks, stressnivån sjunker.
Grönområden med mer mångfald (fler olika arter av fåglar/fågelsång, träd och så vidare) och fler naturliga dofter
har visat sig vara mer stressreducerande. Grönområden
sänker även temperaturen under värmeböljor, något som
är extra viktigt för hälsan hos barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning. Grönområden kan även ha en
positiv påverkan på vårt sociala välbefinnande då de kan
främja socialt deltagande och interaktion mellan människor1. Naturen är viktig psykologiskt för människor i
kris. Förekomsten av gröna miljöer har därmed både ett
egenvärde för den enskilda individen och ett mervärde
för samhället i stort.
Idag spenderar vi människor en stor del av vår tid inomhus och då ofta stillasittande. Detta är ett folkhälsoproblem. Hälsan för invånare i Håbo kommun kan påverkas
positivt genom ökad möjlighet för alla att kunna vistas
ute i grönområden. Olika grupper i samhället har olika
förutsättningar och därför är det angeläget att göra
grönområdena attraktiva ur olika gruppers synvinkel.
Att göra grönområden mer attraktiva och tillgängliga är
en viktig uppgift för kommunen för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Tillgång, nåbarhet och kvalitet
I Håbo bor över 90 procent av befolkningen i någon av
kommunens tätorter, där den allra största andelen bor i
Bålsta. Omkring 80 procent av friluftslivsutövandet sker
inom 10 kilometer från hemmet. Detta innebär att naturen i och omkring våra tätorter fyller en mycket viktig
funktion i det vardagliga friluftslivet. Den vardagsnära
möjligheten till friluftsliv och rekreation är väldigt viktig för hälsan. Tillgång till grönområden ökar livslängden. Att ha god tillgång till naturområden i och omkring
kommunens orter är också viktigt för inlärning och
utveckling hos individer och grupper samt att det främjar en miljömässigt hållbar utveckling. För rekreation
och välbefinnande finns behov av natur inte bara nära
bostäder utan också nära arbetsplatser, äldreboenden,
förskolor och skolor. Detta är särskilt viktigt för grupper
som barn, personer med funktionsvariation, sjuka, äldre
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och socioekonomiskt svaga2. Det måste därför vara
enkelt att ta sig ut. Grönområdena behöver också räcka
till för de som bor där och ha en kvalitet som passar olika
målgrupper.
Att säkra tillgången till grönområden omfattar tre
aspekter som alltid bör följa med i den fysiska planeringen, oavsett om man bygger nytt eller förvaltar den
befintliga gröna resursen:
Tillgång – den faktiska resursen som grönområdet
utgör. Vilka ekologiska och sociala värden finns och
hur samverkar de? Hur används området? Hur hänger
grönområdet samman med övrig grönstruktur? Ta
tillvara det som finns och utveckla där det saknas.
Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgängligheten till grönområden. Hur ser tillgängligheten ut och
hur upplevs tillgängligheten? Finns det barriärer?
Finns det gena stråk som också ger möjlighet till flera
olika transportsätt till grönområdet? Är grönområdet
promenadvänligt och välskött? Går det att nå året
runt? Planera för tillgängliga, sammanlänkade grönområden utan större barriärer. Är vägen dit trygg och
trafiksäker?
Kvalitet – grönområdets storlek, innehåll och värden. Vilka värden finns på platsen? Hur kan de
utvecklas över tid? Finns en långsiktig förvaltning?

Viby friluftsområde.
1 Grönområden för fler, Folkhälsomyndigheten 2009
2 Bostadsnära natur, Boverket 2007
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Vad är då nära?
Oavsett ålder och rörlighet behöver naturområden vara
lätta att nå via gröna stråk och utan kraftiga barriärer.
Enligt Boverket bör ett grönområde finnas inom 300
meters gångavstånd från bostad, arbetsplats eller skola,
gärna närmare då användningen minskar kraftfullt
med ett längre avstånd. Det nära naturområdet kan
exempelvis omfatta en närpark, grönyta eller skogsområde. Att se området ökar även användandet.
Att arbeta med faktisk och upplevd tillgänglighet till
grönområden är också av vikt för att fler ska använda
området. Barriärer som trafikleder, industriområden
eller intensivt jord- och skogsbruk kan minska tillgängligheten och upplevelsen av närhet. Närheten ger också
trygghet för den som är rörelsehindrad då det inte är ett
oöverstigligt hinder att ta sig ut i det gröna. Även bristande skötsel, avsaknad av entréer och friluftsanordningar kan minska den upplevda tillgängligheten liksom
avsaknad av information. Det är också viktigt att grönområden i våra tätorter innehåller vissa kvaliteter så att
den kan tillfredsställa människans behov av rofylldhet,
naturupplevelse, lek och umgänge.
För att bibehålla och utveckla grönområdenas kvalitet är
det väldigt viktigt med en strategisk och långsiktig förvaltning. Förvaltning handlar inte om att upprätthålla
ett statiskt tillstånd utan om att finna en balans mellan
bevarande och utveckling. Det gäller att upprätta mål för
vad man vill uppnå med olika delar av den bostadsnära
naturen och ha en strategi för hur man ska nå dit med
tiden1. Att arbeta med tillgång till grönområden, dess
nåbarhet och kvalitet bidrar även till att öka kommunens
attraktivitet då närhet till gröna områden kan höja statusen för bostadsområden och attrahera företag att etablera sig.

God ljudmiljö
Ljudmiljön är en viktig kvalitet för hur vi upplever
naturområden och hur grönområden påverkar vår hälsa.
Behovet av att uppleva lugn och tystnad i naturen ökar
bland människor i takt med att fler bor i städer och tätorter. Ljudmiljön kan påverka oss negativt genom höjt blodtryck och stress utan att vi upplever buller som störande.
I detta sammanhang talas det ibland om vikten av tillgång till tysta områden, men med detta begrepp avses i
stort lugna miljöer, det vill säga områden som inte
utsätts för oönskat eller skadligt ljud orsakat av mänsk-
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Bostadsgrönska
Närpark

Lek
Mötesplats
Grön oas
Picknick

Grön oas
Avkoppling
Närlek

Bostadsnära och skolnära natur
Vardagsnatur
Avkoppling
Utomhuspedagogik
Naturlek
Promenad
Visellt skydd/bullerreglering

Bostad
200-300 m
Områdespark

500-800 m

Aktivitetspark
Mötesplats
Picknick

1000-2000m

Tätortsnära friluftsområde
MTB, Discgolf, utegym
Vintersport
Elljusspår
Grillplats

Sociotopsnurran visar riktlinjer för maxavstånd från bostaden till olika sociala
värden i grönstrukturen och exempel på
innehåll.

Tätortsnära natur
Vandring
Avkoppling/lugn
Skogskänsla
Rekreation

lig verksamhet. För att ett område ska upplevas som attraktivt krävs ofta olika typer av ljud, allt från naturljud
till ljudet från andra människor. Vad som upplevs som
godtagbar ljudmiljö i ett rekreationsområde påverkas i
hög grad av områdestyp och förväntningar. I parker och
närområden förväntar man sig inte total frihet från samhällsbuller. Beger man sig längre bort gör man det ofta
just för att få en tystare miljö. Därför måste det finnas
olika grader av tystnad2.

Förtätning och grönstruktur
Växande städer och tätorter har under en längre tid
arbetat med förtätning i stället för utbredning då det
antas bidra till bättre hållbarhet i städerna genom ett
mer lättillgängligt transportnät, effektivare energidistribution och ökad social trygghet. Förtätning kan dock
leda till att mängden grönområden som är tillgänglig för
allmänheten minskar, vilket ofta påverkar grupper med
sämre socioekonomiska förhållanden mest3. Med en väl
genomtänkt planering är det dock möjligt att förtäta
samhällen på ett sätt som både tar hänsyn till ekosystemtjänster, ökar social trygghet och gör det mer tillgängligt för gående. Genom att låta den gröna struktu1 Bostadsnära natur, Boverket 2007
2 God ljudmiljö, mer än bara frihet från buller, Naturvårdsverket 2007
3 Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten
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ren bli en lika självklar del i den fysiska planeringen som
väginfrastruktur och bebyggelsestruktur kan vi skapa
hållbara samhällen med en ökat välbefinnande, social
sammanhållning och ökad fysisk aktivitet bland invånare.
I Håbo upptar bebyggelse cirka 11 procent av kommunens markyta, vilket är betydligt högre än rikets cirka 3
procent och ligger i samma nivå som exempelvis Haninge
kommun och Sigtuna kommun. Håbo kommun har även
det högsta antalet invånare/kvadratkilometer i Uppsala
län med en täthet på 152, 97 invånare (att jämföra med
Uppsala 106,18 och Knivsta 66,90)1. Även i Håbo kommun utgår planeringen i första hand från förtätning före
att ytterligare sprida ut bebyggelsen och ta nya naturområden i anspråk. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att i de områden där förtätningen planeras att bli
mest omfattande också planera för en grönstruktur som
kan fortsätta att leverera ekosystemtjänster och som har
hög tillgänglighet och kvalitet.

Kommunens viktiga roll för friluftslivet
Kommunen har en nyckelroll i att skapa förutsättningar
för ett väl fungerande friluftsliv. Friluftsliv kan utövas i
hela landskapet, men det finns särskilda områden, platser och anläggningar som inte bara skapar förutsättningar för friluftsliv utan också främjar och utvecklar
friluftsliv. Det finns många starka intressekonflikter i
det tätortsnära landskapet både mellan olika former av
rekreation men även mellan friluftsliv och annan markanvändning, där annan markanvändning ofta prioriteras framför friluftsliv. Det finns här en risk att oskyddad
tätortsnära natur tas i anspråk för bebyggelse eller förändrad markanvändning och att de allmänt tillgängliga
grönområdena därmed minskar. Genom att säkerställa
mark för allmänheten via planering, markinköp och
skötsel ges en grundförutsättning för alla att kunna
utöva friluftsliv utifrån sina intressen. Genom skolans
verksamhet inom bland annat idrott och naturskola
byggs en viktig kunskapsbas upp hos barn med naturen
som arena för kunskap, rörelse och friluftsliv. Via föreningsbidrag och samverkan med föreningar och företag
gör kommunen det möjligt för fler invånare och besökare
att ta del av aktiviteter i kommunens naturområden.
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Vinter på Granåsen.

1 Statistik från SCB
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Värdefulla tätortsnära naturområden för rekreation och friluftsliv
Bålsta
I Bålsta kan tillgången till allmänt tillgängliga grönområden upplevas som generellt god, mycket tack vare att
tätorten till stora delar är utspridd och med mindre
grönområden integrerat mellan bostadsområden. Både
mindre och större skogsområden genomkorsas ofta av
flertalet vältrampade stigar och anlagda gångvägar och
ortens gräsytor bidrar till rymd och utrymme för spontana aktiviteter. De centrala delarna i Bålsta är betydligt mer tätbebyggda än övriga delar vilket medför att de
bostadsnära grönområdena redan idag ska ge plats för
många invånare och verksamheter. I och med en förtätning är det här av särskild stor vikt att långsiktigt
säkerställa och nyskapa grönområden för rekreation.
Naturen i och kring Bålsta i form av skogar, parker och
gräsytor är för många en plats för lek, avkoppling, hundpromenader och träning. Enligt svaren från en enkätundersökning våren 2020 så uppskattar många när parker,
gräsytor och skogar är mer variationsrika med olika sorters träd, buskar och blommor. Invånare önskar sig fler
mötesplatser, fler parker med planteringar och ängsytor
och tillgängliga och trygga gångvägar. När det gäller
naturområden i form av skog så önskar man sig en god
tillgång till både bostadsnära och tätortsnära skog med
naturliga kvalitéer och mycket stigar samt anordningar i
form av grillplatser, bänkar och gångvägar.

Tätortsnära friluftsområde

Ett tätortsnära friluftsområde är ett större naturområde iordningställt för friluftsliv på gång- och cykelavstånd
från tätorten, helst på ett avstånd av högst 2 kilometer. Här finns olika anläggningar för friluftslivet såsom
uppmärkta stigar, leder, skyltning och ofta friluftsgårdar/byggnader. Området är välkänt och välutnyttjat och kan
omfatta natur med hög biologisk mångfald och kulturmiljövärden.

Tätortsnära natur

Ett tätortsnära naturområde är ett lätt åtkomligt naturområde som inte har iordningställda anläggningar för friluftsliv
i form av leder, service, parkeringar med mera men som är välanvända för rekreation och har många stigar. Det
tätortsnära naturområdet bör vara minst 15 hektar stort och ligga inom 2 kilometer från tätorten. Den tätortsnära
naturen kan omfatta områden med hög biologisk mångfald och kulturmiljövärden.

Tätortsnära natur att utveckla

Denna kategori omfattar områden som är av stor vikt för friluftslivet redan idag och som har en potential att
utvecklas till friluftsområden i sin helhet eller i valda delar. Området kan omfatta natur med hög biologisk mångfald
och kulturmiljövärden vilket ska tas hög hänsyn till vid utvecklign av friluftsanordningar.
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Karta 7. Större tätortsnära naturområden värdefulla för rekreation och friluftsliv i Bålsta. Utöver dessa är
bostadsnära och skolnära natur, parker och sammanlänkande gröna stråk av stort rekreativt värde.
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Några av de mest värdefulla större tätortsnära naturområdena för friluftsliv och rekreation i Bålsta är:
Bålstaåsen
Lillsjön och dess närområde
Rasberget/Vandrarleden
Viby friluftsområde
Kalmarnäslandet
Skörbydalen och skogsområdet väster om Skörby fram
till Lastberget
Båtsbacken
Knarrbacken
Graneberg/Fågelsång
Granåsen och Ekillaåsen
Krägga/Stämsvik
Krägga är en förhållandevis liten men växande ort i
kommunen med ett attraktivt läge intill Mälaren. Här
finns relativt gott om rekreativa strukturer som stigar
och mindre vägar. Skogarna i området erbjuder skogskänsla och det kulturhistoriska landskapet bidrar till
goda upplevelsevärden. Mälaren och strandområdet är
av stort rekreativt värde men är bitvis svårtillgänglig för
allmänheten på grund av bebyggelse. Buller från främst

Mälarnära rekreationsområde mellan Söderskogen och Slottsskogen.
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Karta 8. Större tätortsnära naturområden värdefulla för rekreation och friluftsliv i Krägga/Stämsvik.
Utöver dessa är bostadsnära natur och sammanlänkande gröna stråk av stort rekreativt värde.
1 Naturrekreation, översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer i Skokloster och Krägga 2018
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E18 är ett problem för rekreationen i området. Bullersituationen kan få boende i Krägga att stanna inne och
inte ta tillvara på de möjligheter till frisk luft, naturmiljöer och rekreation som utan bullret finns i Krägga. Den
kan medföra att utomhusvistelsen skapar stress istället
för avkoppling1.
Området har idag ett exploateringstryck vilket i kombination med ett aktivt skogsbruk medför att rekreativa
upplevelsevärden riskerar att försvinna och fragmenteras. Skogsbrukets påverkan är särskilt påtagligt i skogsområdena söder om Krägga. Krägga/Stämsvik har redan
idag en relativt stor befolkning vilket skapar behov av
långsiktig tillgång till natur för rekreation.
Slottsskogen/Söderskogen
I Slottsskogen/Söderskogen finns det förhållandvis
mycket naturområden men en betydande del av skogen i
området är ung och relativt hårt brukad, även i det närliggande Skokloster naturreservat. Detta medför att de
rekreativa värdena i skogen bitvis är låga. Naturområdet
längs med Mälaren har ett högt rekreativt värde bestående främst av lövskogar, öppna gräsmarker, ängar och
tallskog. Upplandsleden är här en viktig led som knyter
samman ett större naturområde. Skogsområdet norr om
Slottsskogen (Stenhuggartorp) är också ett viktigt rekreationsområde som också knyter ihop villabebyggelsen
med Skokloster slott. De rekreativa värdena skulle här
kunna utvecklas i ett större område vilket skulle gynna
både boende och besökare i området. Det finns ett exploateringstryck i området som kan medföra att skogsområden tas i anspråk. Det största hotet mot rekreativa värden är dock ett allt för rationellt skogsbruk.
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Karta 9. Större tätortsnära naturområden värdefulla för rekreation och friluftsliv i Skokloster. Utöver dessa
är bostadsnära-och skolnära natur, parker och sammanlänkande gröna stråk av stort rekreativt värde.

1 Hållbara städer, med fokus på transporter, boende och grönområden.RFR3 2010/11
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Tillgång och kvalitéer i parker och bostadsnära
natur
Kommunens parker och bostadsnära natur ska fylla
många behov. De ska ge möjligheter till vila och återhämtning, vilket ställer krav på tystnad och ro. De behöver erbjuda platser för social samvaro och ge tillfällen till
spontana möten och evenemang. Grönområdena bör
också möta barns och vuxnas behov av att leka, lära och
utmanas. En annan uppgift är att stimulera till motion
och aktiviteter som promenader, spontanidrott, löpning
med mera. Parker och naturområden förväntas även ge
rika natur- och kulturupplevelser och erbjuda skönhet,
variation och artrikedom. Människor behöver därför
olika typer av parker och natur.
Det finns ett behov i att både säkerställa, kvalitetshöja
och tillskapa fler parker. Bostadsnära naturområden, parker och mindre grönytor insprängda i bebyggelsen har
stor betydelse särskilt för grupper som inte alltid tar sig så
långt på kort tid som barn, personer med funktionsvariation, äldre och sjuka. Personer med tillgång till parker och
grönområden i sin närhet upplever att de har bättre hälsa
och lever längre. Rätt planerade parker är också viktiga
sociala arenor som bidrar till kontakter mellan människor
i samhället. De ökar till exempel barns interaktivitet med
vuxna, ger äldre en större delaktighet i sin närmiljö och

Enebyparken med dess populära lekplats.
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ger möjlighet till möten mellan människor med olika bakgrund 1. Det är därför av vikt att möta ett ökat behov och
efterfrågan av lättillgängliga grönområden, mötesplatser
och aktivitetsytor i och med en växande befolkning och för
att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa hos
kommunens invånare.
Långsiktigt hållbara parkmiljöer som kan möta dagens
och morgondagens behov behöver innehålla många funktioner och anpassas till olika grupper av besökare. Ju fler
funktioner och värden en park har desto effektivare är
den som producent av värdefulla ekosystemtjänster. En
gräsyta som vanligtvis används för bollspel eller promenader kan vid skyfall fungera som översvämningsyta.Ett
varierat växtmaterial som i människans öga är vackert,
doftande och färgrikt ger goda livsförutsättningar för
pollinerare. En varierad skötsel av gräsytor kan skapa
grunden för en stor biologisk mångfald. Träd som ger
skugga och lä utjämnar klimatvariationer.

Klippta gräsytor
Klippta gräsytor är vanligt förekommande i våra tätorter, särskilt i Bålsta. Gräsmattor levererar många viktiga ekosystemtjänster för rekreation, klimatreglering
och bullerdämpning, och är därmed ett önskvärt inslag i
tätorternas grönområden. Det finns dock ett behov av att
gräsytorna även fyller en funktion för biologisk mångfald
varför det är viktigt att få in en mer varierad skötsel.
Biologiskt sett kan gräsmattor ses som en typ av konstgjorda ängar, och de har faktiskt vissa likheter med
naturliga ängsmarker. De är växtsamhällen som består
av gräs, med inslag av örter, som bildar en sammanhållande matta av grässvål. En av de viktigaste skillnaderna mellan gräsmattor och ängar är dock växternas
täthet. Naturliga ängar har dessutom en mer flerskiktad
struktur bestående av gräs och örter i olika höjder. Gräsmattans struktur är däremot enkel och består vanligtvis
av ett enda lager. En annan viktig skillnad mellan ängar
och gräsmattor är gräsmattans större behov av kontinuerlig skötsel1. I Bålsta finns främst ytor med konventionell gräsmatta och ängsliknande områden. De ängsliknande områden klipps idag en gång per år främst med
slaghack, konventionella gräsmattor kräver frekventare
klippning, 10-13 gånger per säsong (beroende på väderförhållandena) och mindre områden med prydnadsgräsmatta ska klippas cirka 20 gånger per säsong.
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Karta 10. Parkområden i Bålsta.
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Gräsmattor har en positiv effekt när det gäller kolinlagring. Denna positiva egenskap äts dock till betydande del
upp av den frekventa klippningen som bidrar med
utsläpp från maskiner. Minskad klippfrekvens och elektriska maskiner kan därmed minska gräsmattornas koldioxidavtryck1.

Gröna stråk
Det är viktigt att människor kan röra sig mellan grönområden utan att hindras av barriärer i form av till
exempel vägar eller privata tomter. Även ytor som upplevs som otrygga, bullriga eller ödsliga kan begränsa tillgängligheten. Gröna stråk möjliggör för människor att
röra sig mellan grönområden inom tätorten för att sedan
ta sig ut till de större tätortsnära naturområdena i
ortens ytterkanter. Ju bredare stråk och ju starkare
koppling mellan grönområdena i ett stråk desto större
förutsättning för att även växter och djur ska kunna
använda det som spridningskorridor. Gröna stråk kan
exempelvis bestå av gång- och cykelvägar eller grusvägar
som kantas av grönområden samt större stigar. Även en
lugn villagata med trädgårdar kan ingå.
Närpark

En närpark är ett mindre grönområde som främst är till för lek och/eller samvaro. Området är iordningställt och
kräver regelbunden skötsel och är till huvudsaklig del vegetationsklädd av träd, buskar och/eller gräsytor och kan
ha mindre anordningar som exempelvis bänkar eller lekplatser. Närparken ligger i direkt anslutning till ett
bostadsområde. Storlek upp till 2 hektar och ligger max 300 meter från bostaden. Det finns fler befintliga närparker, främst i Bålsta.

Områdespark

En områdespark utgör en lite större parkyta med ett lite större upptagningsområde. Området är iordningställt och kräver regelbunden skötsel och är till huvudsaklig del vegetationsklädd av träd, buskar och/eller gräsytor och kan ha lite
större anordningar som exempelvis områdeslekplatser. Storlek mellan 1- 3 hektar och ligger upp till 500 meter från
bostaden. Det finns fler befintliga områdesparker, främst i Bålsta.

Stadspark

En stadspark kan fungera som samlingspunkt för ortens invånare och som ett besöksmål. Området är iordningställt
och kräver skötsel är till huvudsaklig del vegetationsklädd av träd, buskar och/eller gräsytor. Detta är en mångfunktionell anlagd park med parkytor, gräsmattor, naturmark liksom lek- och aktivitetsytor som lockar besökare från ett
större geografiskt område. Storlek på 3 hektar eller större och ligger mellan 800-1000 meter från bostaden. Det planeras för en ny stadspark i Gröna dalen i Bålsta.

Ängsyta

Område som har ängskvalitéer eller som kan utveckla sådana kvalitéer med rätt skötsel. Utpekade ängsytor i Bålsta
består främst av tidigare brukad åkermark med sandjord vilka har en begynnande varierad flora. Utpekad ängsyta i
Skokloster har ängskvalitéer och en väl utvecklad flora.

1 Alternativ till gräsmatta i Sverige, från teori till praktik. SLU 2017
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En väg kan utgöra en barriär både för människor och
djur. Genom enkla åtgärder som gångpassager för oss
människor och plantering av träd och buskar intill
vägen, så kan både människor och fåglar våga ta sig
över. I Bålsta är tvärpassager mellan Gröna dalen och
Bålstaåsen viktiga för att underlätta för människor att
röra sig mellan grönområden i tätorten. För att möjliggöra
ett säkert och sammanhängande stråk är det viktigt att
passager över Stockholmsvägen tillsammans med passager under järnvägen hänger ihop med de gröna tvärstråken. Ett svagt grönt stråk är mellan Järnvägsparken och
norra Gröna dalen/Björkvallen, där flertalet vägar behöver passerasför att röra sig mellan grönområden.

Gröna stråk

Gröna stråk innefattar rörelsestråk främst för människor, såsom gång- och cykelvägar, en lugn villagata med trädgårdar, grusvägar, stigar och som förbinder olika grönområden. Det gröna stråkets bredd kan variera, men bör
vara minst 50 meter eller mer för att fylla sin funktion som rörelsestråk. Ett bredare stråk kan även fylla en viktig
funktion som spridningskorridor för växter och djur.

Strandnära stråk

Strandnära stråk innefattar rörelsestråk främst för människor, såsom gång- och cykelvägar, en lugn villagata,
grusvägar, stigar i nära anslutning till stranden. Det strandnära stråkets bredd kan variera, men bör vara så pass
bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden och att det också kan ge goda förutsättningar för växter
och djur.

Upplandsleden/Långa leder

Långa leder avser linjära friluftsområden i form av långa leder för exempelvis vandring och cykling. Upplandsleden
mellan Bålsta station och Skokloster slott faller inom denna kategori, liksom Mälardalsleden som passerar genom
kommunen.
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Karta 11. Befintliga gröna- och strandnära stråk i Bålsta består främst av gång- och cykelvägar, välanvända
grusvägar och större stigar.
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Karta 12. Befintliga gröna- och strandnära stråk i Krägga/Stämsvik består främst av gång- och cykelvägar, välanvända grusvägar och större stigar.
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Karta 13. Befintliga gröna- och strandnära stråk i Skokloster består främst av gång- och cykelvägar, välanvända
grusvägar och större stigar. Stora cykelturen är en lokal cykelled.
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Barn upptäcker naturen.
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Skolnära natur och utomhuspedagogik
Håbo kommun är en barnrik kommun där cirka 23 procent av befolkningen är mellan 0-15 år. Förskola och
grundskola är kommunens störta verksamhet och omfattar i Håbo ca 4000 barn. Att skolor och förskolor har bra
tillgång till naturområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Vistas barn
mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan
positivt, de rör på sig mer och är friskare. Enligt en studie från Folkhälsomyndigheten 2019 så sitter eller står
skolelever i Sverige 70 procent av den vakna tiden. De
som sitter mycket mår sämre och är mer stressande av
skolarbetet. Att få in mer rörelse och utevistelse i skolan
är därmed angeläget både för den enskilda elevens hälsa
och utveckling samt för att bidra till bättre förutsättningar för bra skolresultat.

Förutsättning för att uppnå läroplanens mål
Både för förskolan och skolan finns det mål i läroplanen
som pekar på betydelsen av tillgång till skolnära natur.
Förskolan ska enligt planen sträva efter att ge barnen
förutsättningar att utveckla motorik, intresse och förståelse för naturen och naturvetenskap samt utveckla förmågan att konstruera och bygga av olika material. I
grundskolan ska eleverna bland annat ges möjlighet att
utifrån egna upplevelser kunna ställa frågor om människa och natur och kunna genomföra systematiska
undersökningar i biologi. I kursplanen för idrott och
hälsa finns ett starkt stöd för friluftsliv. För att eleverna
ska kunna uppnå dessa delar i läroplanen krävs det tillgång till natur1.

Avstånd till skolnära natur
Enligt Boverket ska den bostadsnära naturen gå att nå
till fots från bostaden, vilket enligt forskningen har en
gräns på 300 meter. När det gäller den skolnära naturen
är denna radie av minst lika stor vikt, och för de allra
minsta barnen i förskolan kan till och med 300 meter
vara för långt för att området ska användas regelbundet.
Även områdenas kvalitet är av stor betydelse, för att
skapa förutsättning för leklust, upptäckarglädje och
fysisk aktivitet. För skolan är det också viktigt att ha
tillgång till större sammanhängande naturområden för
exempelvis undervisning i friluftsliv och orientering.

1Sammanställning av förskolors och skolors användning av skolnära natur. Håbo kommun 2018
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Förskolor och skolors användning av
naturområden
I Håbo kommun finns det förskole- och skolverksamhet i
Bålsta och Skokloster. Enligt en kartläggning av skolnära natur genomförd 2018 så består många av de
använda naturområdena av skogsområden (1-2 hektar),
men även öppna gräsytor, fotbollsplaner och lekplatser.
Flera förskolor och skolor i centrala Bålsta använder
dessutom det större skogsområdet på Bålstaåsen samt
skogen mellan Västerängen och Västerdalen dagligen.
För att skolorna ska kunna genomföra undervisning i
idrott/hälsa samt friluftsliv är tillgång till större sammanhängande skogsområden av vikt. Till detta använder Bålstas skolor främst Bålstaåsen, Vibyskogen, Granåsen och Ekilla. För skolor och förskolor i Skokloster är
naturen en betydelsefull del i undervisningen. Här
används området vid Österkvarn samt naturområdet
längs med Upplandsleden mellan Måttan och slottet i
väldigt stor utsträckning. Resultatet visar att naturområden som ligger nära förskolan/skolan (100-400 meter)
är mycket viktiga för verksamheten och ofta används
dagligen både i undervisningssyfte, för motorisk utveckling och lek. Områdena i nära anslutning till de större
skolorna Futurum, Västerängen och Gransäter kan varje
vecka besökas av 200-300 skolbarn och de större naturområdena Ekilla, Granåsen, Bålstaåsen, Vattunöden och
Slottsskogen kan ha mellan 50-500 besökande skolbarn
per vecka.

Skolnära natur

Skolnära naturen omfattar grönområden (naturliga eller anlagda) utanför skolgården och som kan erbjuda möjlighet till motoriska utmaningar och upptäckarglädje för förskolebarn, och ge förutsättningar för naturstudier och friluftsliv för skolbarn. Områdena bör finnas inom 300 meter från förskolan/skolan.

Skolgårdens friyta

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i
viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga
för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Enligt Boverkets allmänna råd (2015:1) bör friytan vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och
vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god
ljudkvalitet.
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Karta 14. Naturområden som regelbundet används av skolverksamheten i Bålsta.
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Karta 15. Naturområden som regelbundet används av skolverksamheten i Skokloster
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Tillgång till skolnära natur
De flesta förskolorna i Bålsta och Skokloster har tillgång
till någon form av närnatur inom 100 meter. Men kvaliteten och storleken på den allra närmaste närnaturen
kan variera. Förskolorna i Bålstas centrala delar har en
mindre varierad närnatur inom 100 meter, där den
främst består av tillskapade klippta gräsytor eller lekparksytor. De flesta centrala förskolor har 400-600
meter till närmaste naturområde med mer varierad
natur.
Alla grundskolorna i Bålsta och Skokloster har idag relativt god tillgång till varierad skolnära natur utanför
skolgården. För grundskolan används de närmaste
naturområdena till både undervisning under skoltid och
för lek och utevistelse för fritids. De skolor som har
naturområden som ligger nära skolan, 100-300 meter,
använder dem dagligen. Flera av skolorna i Bålsta
använder sig även av de närmaste allmänna gräsytorna
för undervisning och lek. Närheten är en viktig faktor för
att dagligen använda området i undervisningssyfte.

Utelektion på nyponkullen intill Futurumskolan.
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Skolgårdars friyta
Skolgårdens storlek och utformning är av stor vikt för
barnens hälsa och utveckling då det är den plats där
skolbarnen spenderar en betydande del av skoldagen.
Enligt SCBs nationella kartläggning av skolelevers friytor 2014-2017 så har elever i Håbo kommun 2017 i
genomsnitt tillgång till 43,17 kvm enskild friyta/elev.
Detta kan jämföras med 44,79 kvm 2016 och 53,13 kvm
2015, alltså ser vi en trend att elevernas friyta minskar i
kommunen. I genomsnitt är skolelevers friyta i kommunen än så länge över den rekommenderade lägsta nivån,
men storleken på friyta kan skilja sig avsevärt mellan
olika skolor. Enligt Boverkets rekommendationer så bör
friytan/elev i grundskolan vara minst 30 kvm och 40
kvm för förskolan. Minskade friytor har en negativ
påverkan på skolbarnens möjlighet till lek och motorisk
utveckling. När barnens friyta på skolgården minskar
ökar också slitaget på skolgårdens grönytor och utrustning vilket bidrar till sämre utemiljö och en högre driftkostnad

Naturskolan
Naturskolan är en kommunal verksamhet där utomhuspedagoger arbetar efter mottot; ”att lära in ute” Naturskolan
är en viktig basverksamhet inom skolan liksom ett stöd för
andra lärare inom kommunen när det gäller utomhuspedagogik. Verksamheten har sin bas vid Vattunöden.

Naturskolans verksamhet vid Vattunöden.
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Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och
sinnesintryck i naturen är i fokus och är grunden till ett
aktivt lärande och där teoretiska kunskaper kan tillämpas
i nya situationer i naturen, kulturmiljö eller urbana miljöer.
Platsen har en viktig roll i det pedagogiska arbetet.
Naturskolan träffar alla klasser i kommunen från förskoleklass upp till årskurs 6. Naturskolan gör också
natur-och kulturvandringar med elever i årskurs 4-6 till
andra naturreservat runt kommunen till exempel Hjälstaviken, Granåsen och Lilla Ullfjärden (Vandrarleden).
Målet är att det utomhuspedagogiska arbetssättet ska
spridas och bli en naturlig del av skolans och förskolans
verksamhet och ett komplement till inomhusundervisningen.

Utveckling med barnperspektiv i fokus
I takt med att fler bostäder byggs i Bålsta och Skokloster
kommer det även finnas ett stort behov av att utöka
befintliga verksamheter och etablera fler nya förskolor
och skolor under de närmaste 10 åren. En betydande del
av den planerade bebyggelsen består av förtätningar i
redan befintliga områden i centrala Bålsta och Skokloster. De nya förskolorna behöver placeras utifrån upptagningsområde, men även utifrån ett barnperspektiv där
tillgång till varierade naturområden utanför skolgårdarna är av stor vikt. Ju färre grönområden som skolorna har inom ett närområde på 300 meter ju sårbarare
är skolan utifrån ett förtätningsperspektiv 1. Naturområdena i centrala Bålsta används redan idag av ett stort
antal skolbarn vilket måste tas med i planeringen av nya
förskolor och skolor.
Den skolnära naturen är en viktig del i barnens infrastruktur, och bör ses i ett helhetsperspektiv tillsammans
med bostadsgårdar, lekparker, grönområden, skolvägar
och skolgårdar. Närhet och variation är två nyckelord av
stor betydelse för att skolor/förskolor ska ha möjlighet att
använda områdena i sin verksamhet. Närheten gör att fler
skolor och förskolor dagligen kan planera in att gå ut i
varierad natur, vilket är positivt för barnens hälsa och
utveckling. Tillgången till en varierad skolnära natur är
även en viktig förutsättning för att förverkliga läroplanernas intentioner och därmed bidra till ökad måluppfyllelse.

1 Grundskolor och friytor, Nationell kartläggning och uppföljning av grundskoleelevers tillgång till friytor 2014-2017
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Brygga i Krägga.
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Mälaren som identitetsskapare och tillgång
Håbo är en mälarkommun och omgärdas i hög grad av
vatten. Av kommunens 24 mil kommungräns så består
23 mil av vatten. Innanför kommunens gränser ligger 45
km² av Mälarens vatten med ett tjugotal öar, varav den
största är Biskops-Arnö. Strandområdena är omväxlande i sin karaktär med allt från höga förkastningsbranter till låglänta vassbeklädda strandängar eller
inbjudande sandstränder.
För Håbo kommuns invånare är Mälaren med öar och
tillhörande strandområden en oerhört viktig tillgång
både som närnatur och som besöks- och utflyktsmål.
Stranden är för många förknippad med rekreation, lata
sommardagar, vackra solnedgångar och fiske, en tillgång
som är av stort värde för vårt välmående och identitet.
Mälaren bör därmed ha en framträdande roll som identitetsskapare och tillgång för kommunen vars natur- och
friluftsvärden bör utvecklas och vårdas hållbart och
ansvarsfullt. Att kommunens strandområden har ett
högt värde belyses även av att de i stor utsträckning
omfattas av strandskydd och två riksintressen för friluftsliv.

Tillgängliga stränder för fler
På en kommunövergripande nivå är stora delar av stränderna allmänt tillgängliga, särskilt tack vare den etablerade Upplandsleden som till betydande del följer strandlinjen från Bålsta till Skokloster. Även flera av
kommunens naturreservat bidrar till att säkra allmänhetens tillgång till stränderna. Delar av kommunens
strandlinje är av naturliga skäl inte tillgänglig alls för
oss människor på grund av branter eller täta vassbälten.
Även Upplandsleden och skyddade områden är i stor
omfattning inte tillgängliga för människor som har svårare att gå. Att utveckla mer tillgängliga målpunkter
och därmed möjliggöra för fler att kunna komma till
stranden skulle vara av mycket stort värde för många
invånare.
I Bålsta är allmänhetens tillgång till stranden inte lika
påtaglig då en betydande del av stranden är blockerad av
bostäder, småbåtshamnar med låsta bryggor eller industri. Detta medför att många invånare inte upplever att
Bålsta ligger så nära Mälaren som det faktiskt gör. För
att öka tillgängligheten till stranden och utveckla identiteten som mälarnära kommun så behöver fler målpunkter och rörelsestråk längs stränderna utvecklas på ett
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Karta 16. Strandnära utvecklingsområden och stråk i Bålsta.
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varsamt sätt. Frösundaviks strandpark är ett bra exempel på hur en målpunkt vid stranden har gjorts tillgänglig för fler i samband med etablering av ett bostadsområde. Vid Kalmarsandsbadet har en ramp etablerats så
att personer med rullstol ska kunna komma ner i vattnet
och bada, vilket är ett annat bra exempel på hur stranden kan tillgängliggöras för fler. Genom att etappvis
utveckla ett sammanhängande strandnära stråk mellan
Lillsjön och Hagviken skulle allmänhetens tillgång till
stranden i Bålsta förbättras avsevärt.
I Krägga är betydande delar av stranden bebyggd vilket
begränsar allmänhetens tillgång till stranden. Den upplevda tillgången till stranden begränsas även på vissa
platser av staket, bryggor och grindar vilket skapar en
osäkerhet hos den som önskar besöka strandområdet. En
av de stora kvalitéerna med att bo i Krägga är det
strandnära läget. Idag finns några fina målpunkter som
är tillgängliga för alla, som badstranden intill Krägga
herrgård samt den gamla järnvägsbron. Genom att
utveckla ett sammanhängande strandnära rörelsestråk
från Stämsvik till Bruket skulle stranden bli tillgänglig
för fler vilket skulle öka ortens attraktionskraft och identitet.
I Skokloster är strandområdet relativt tillgängligt för
allmänheten mycket tack vare att Upplandsleden följer
stranden mellan Måttan till Skokloster slott. Längs med
stranden mellan Söderskogen och Slottsskogen finns
även strövvänliga öppna gräsområden och strandängar
samt två badplatser. Kring Skokloster slott är stranden
tillgänglig genom bryggor och strandnära gångstråk.
Nyinflyttade eller dagsbesökare kan få svårt att hitta till
exempelvis badplatser eller Upplandsleden, särskilt i
anslutning till Söderskogen och Slottsskogen. Tillgängligheten till stranden skulle kunna bli bättre genom att
tydlig skyltning och vägvisning sätts upp.
Strandnära utvecklingsområde

Strandnära utvecklingsområden omfattar ett område där allmänhetens tillgänglighet utvecklas och ökar genom
exempelvis bad- och båtbryggor, parker och rastplatser. Utvecklingen ska inte vara privatiserande och ska ske
utifrån en rekreationsperspektiv med stor hänsyn till platsens naturvärden.

Ej tillgängliga strandnära områden

Denna kategori omfattar områden som innehar barriärer som i betydande omfattning hindrar allmänhetens tillgång till stranden. Barriärerna består främst av industri och privata tomter.
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Karta 17. Strandnära stråk att utveckla i Krägga/Stämsvik.
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Karta 18. Strandnära stråk i Skokloster.
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Strandmiljöernas värden för god vattenkvalité
Mälaren och dess stränder är av stor betydelse för kommunen genom sitt värde för friluftslivet men är också av
avgörande betydelse för kommunens dricksvattenförsörjning. Stränderna fyller en viktig ekologisk funktion där
dess naturvärden och ekosystemtjänster spelar en betydande roll för bibehållande av god vattenkvalitet. I och
med att Håbo kommun tar sitt dricksvatten från Mälaren är strandmiljöerna generellt av stor betydelse.
Ekologiskt känsliga vattenområden är främst Lilla Ullfjärden med sällsynta ishavsreliker och Stora Ullfjärden
med den rödlistade växten småsvaltning. Lilla och Stora
Ullfjärden är båda Natura 2000-områden.

Strandskyddets betydelse för allmänt tillgängliga
stränder
En viktigt förutsättning för allmänhetens tillgång till
våra stränder är strandskyddslagstiftningen. Tack vare
strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs
stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt1. Strandskyddet har två syften: att
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Det är inte tillåtet att upphäva strandskyddet, eller ge
dispens från strandskyddet, för den del av stranden som
behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan
strandlinjen och de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av
stranden2.
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Stränder med liten mänsklig påverkan är av stor betydelse för friluftslivet och för bibehållandet av
god vattenkvalitet i Mälaren.

1 Strandskydd, en skrift om det nya strandskyddet, Boverket och Naturvårdsverket 2010
2 Strandskyddsdelegationen
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Kulturmiljöer att vårda och synliggöra
Håbo är ett förhållandevis ungt landskap som under
flera tusen år efter senaste istiden var ett skärgårdslandskap. Under senare delen av stenåldern låg havsnivån mellan 20-25 meter högre än idag 1. Landskapet
kring dagens Mälaren har länge varit attraktivt som
boplats då förutsättningarna varit goda. Människor etablerade sig ganska snabbt i området och har varit bosatta
i bygden runt Håbo sedan senare delen av stenåldern (ca
4000-1800 f.kr). Allt eftersom land höjde sig så bosatte
sig fler och fler människor här. Det finns åtskilliga spår i
naturen efter tidigare generationers aktiviteter, som
berättar om kommunens utveckling från förhistorisk tid
fram till idag.

Kommunens kulturhistoriska skatt
I kommunen finns omkring 90 registrerade gravfält, tre
fornborgar, flera lämningar av boplatser från bronsåldern och järnåldern samt ett trettiotal runstenar och
omfattande hålvägssystem. Antalet kända föremålsfynd
och fornlämningar från järnåldern är mycket större än
från de tidigare perioderna. Lämningar från järnåldern
finns i samtliga socknar i kommunen. Utifrån fornlämningarna och terrängförhållanden kan fem järnåldersbygder av varierande storlek och innehåll urskiljas –
Skokloster, Häggeby, norra delen av Övergran, södra
delen av Övergran tillsammans med Yttergran samt
Kalmar1. Förutom detta finns flera medeltida herrgårdar
med ädellövsrika herrgårdslandskap och torp, kyrkor
från 1100-talet samt Skokloster slott med tillhörande
slottspark från 1660-talet. Vissa delar av kommunen där
bebyggelse och landskap genom åren flätats ihop till värdefulla kulturmiljöer har även av staten pekats ut som
riksintresseområden.
Denna kulturhistoriska skatt är till betydande del integrerad med kommunens grönstruktur och är av stor vikt
för kommunens identitet och besöksnäring.

Vikingatidens Håbo
Vikingatiden var tillika missionstiden, det skede då kristendomen vann insteg och efterhand grundligt omdanade samhällsliv och livsformer. Vikingatiden var också i
likhet med stora delar av både bronsåldern och järnåldern en tid av ekonomisk blomstring att döma av det
stora antalet fornlämningar, deras stora utbredning
samt gravar och föremål som tyder på rikedom och hög
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1Mälarbygd att förvalta. Kulturmiljöprogram Håbo kommun 2013
2 Biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetets hemsida

Flasta klosterruin.
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status. Från samma tid kommer de första skriftliga källorna som vi har från Norden, det vill säga runinskrifterna. Först under 900–1100-talen blev emellertid ristandet av runinskrifter i sten utbrett i Uppland. Inom
Håbo kommun finns sammanlagt 36 runstenar bevarade. Åtskilliga runstenar står inte kvar på sina
ursprungliga platser, utan har i senare tid flyttats kortare eller längre sträckor inom kommunen. Runstenarna
var oftast inte gravmonument, även om de ibland återfinns vid gravfält, utan snarast minnesstenar. De placerades ofta vid broar eller vadställen. Runstenarna är allmänt den viktigaste vittnesbörden om forntida broar. En
omfattande utbyggnad av broanläggningar, vadställen
och vägbankar tycks också ha skett under slutet av
vikingatiden att döma av runstenarna. I Håbo fanns vid
slutet av vikingatiden alltså väl utvecklade kommunikationer, både till lands och till sjöss1.

Handelsstråkens riktning förändras

HÅBO – mälarbygd att förvalta

Historiskt har kommunikation genom trakterna kring
Håbo varit längs med vattenvägar mellan Stockholm/
Birka och Uppsala. Länge färdades man via Draget norr
ut mot Uppsala. Om man färdades på land var Uppsalaåsen en av de vanligaste och bästa färdvägarna. Därför
finns många fornlämningar och historiska spår på och i
anslutning till våra åsmiljöer. Från att i historisk tid
varit en del i ett nordsydligt handelsstråk mellan Stockholm och Uppsala har kommunikationerna i dagens
samhällsutveckling utvecklats med spårtrafik och
motorväg mellan Stockholm och Västerås i öst-västlig
riktning. Bålstas moderna historia präglas av att stationssamhället ”Gamla Bålsta” ersattes av det nya Bålsta centrum med flerfamiljshus, affärscentrum, kommunhus och pendeltåg.

Varpsundsstenen är en av de mer
kända runstenarna i Håbo.

HÅBO
mälarbygd att förvalta

Kulturmiljöprogram
Håbo – mälarbygd att förvalta behandlar Håbo kommuns kulturmiljöer – från de stora historiska tidsperspektiven till de enskilda byggnaderna. Boken berättar om hur kommunens kulturlandskap har
vuxit fram och hur det ser ut idag. Kulturmiljöprogrammet beskriver detaljerat främst den historiska
bebyggelsen i kommunen. Programmet ska vägleda plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut
som kan påverka de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt som finns i kommunen. Värdet i
utpekade objekt i kulturmiljöprogrammet ska långsiktigt bevaras.

1Mälarbygd att förvalta. Kulturmiljöprogram Håbo kommun 2013
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Hålvägar vid Lillsjön
Området kring Lillsjön har en rik historia och har haft
stor betydelse under historisk tid. Här fanns en av de
viktiga inseglingslederna mot Uppsala, som genom landhöjningen blev ett näs där man under lång tid istället
övergick till att dra båtarna för att komma fram (därav
namnet Draget).
På land gick här dåtidens viktiga landsväg mellan Stockholm och Bergslagen. Än idag kan vi se spåren av detta
då det nordöst om Lillsjön finns ett mycket omfattande
forntida färdvägssystem i form av vägbankar och hålvägar. Vägsystemet är ett av Sveriges mest omfattande och
välbevarade äldre vägmiljöer.

Biologiskt kulturarv
Landskapet i Håbo har i viss mån påverkats av mänsklig
aktivitet allt sedan land steg ur havet efter senaste istiden. Denna mänskliga påverkan sätter spår som kan
läsas av långt efter att det mänskliga brukandet har
upphört. Biologiskt kulturarv är natur som berättar om
kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter

Hålväg vid Lillsjön.

78

Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

Karta 20. Fornlämningar samt hus med stort kulturhistoriskt värde i Bålsta..

1 Biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetets hemsida
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80

Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

Karta 22. Fornlämningar samt hus med stort kulturhistoriskt värde i Krägga/Stämsvik..

Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

81

som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande
och skötsel2. Exempel på biologiskt kulturarv är gamla
beskurna träd i alléer, ängar och betesbackar eller det
ädellövsrika herrgårdslandskapet. Det biologiska kulturarvet bidrar till att synliggöra människans historia på
platsen och utgör därmed en viktig del av vårt kulturarv.
Tydliga samband mellan höga naturvärden kopplat till
det historiska odlingslandskapet finns bland annat väster om Skokloster slott, kring Häggeby och i dalgången
mellan Skörby och Frösundavik. Detta sammanfaller
också med mycket fornlämningar från järnåldern. Kring
herrgårdar som Segersta, Biskops-Arnö, Vi och Krägga
finns höga naturvärden kopplat till de ädellövsmiljöer
som utvecklades av människor under medeltiden.

Allé vid Vi säteri.
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Översiktskarta Bålsta

Översiktskarta över Bålsta där flera av kartlagren har lagts samman och som ger en mer samlad bild av värden
som kan kopplas till grönstrukturen.
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