Naturrekreation – översiktlig kartläggning
av upplevelsevärden och rekreativa
strukturer
Skokloster och Krägga, Håbo kommun 2018

OM RAPPORTEN:
Titel: Naturrekreation - översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer. Skokloster och
Krägga, Håbo kommun 2018.
Version/datum: 2018-03-02
Rapporten bör citeras såhär: Thorell, M. (2018). Naturrekreation - översiktlig kartläggning av upplevelsevärden
och rekreativa strukturer. Skokloster och Krägga, Håbo kommun 2018. Calluna AB.
Foton i rapporten: © Calluna AB där inget annat anges
Omslag: Bilden till vänster föreställer bommad väg som utgör sydöstra gränsen på Krägga utredningsområde.
Skogen omkring är flerskiktad med Upplevelsevärde Skogskänsla. Bilden uppe till höger föreställer en utblick
från nybebyggt villaområde norr om Krägga herrgård utöver Mälaren. Utblicken har Upplevelsevärde Utblick och
öppna landskap. Bilden nere till höger föreställer Måbäck badplats med Mälaren skymtande i bakgrunden.

OM PROJEKTET:
Utfört av:

Calluna AB (organisationsnummer: 556575-0675)
Adress huvudkontor: Linköpings slott, 582 28 Linköping
Hemsida: www.calluna.se
Telefon (växel): +46 13-12 25 75

På uppdrag av: Håbo kommun (Adress:746 80 Bålsta)
Beställarens kontaktperson: Anett Wass
Projektledare: Maria Thorell (Calluna AB)
Rapportförfattare: Maria Thorell (Calluna AB)
Utredare: Maria Thorell och Elisabeth Östlund Fält (Calluna AB)
Fältbesök: Maria Thorell (Calluna AB)
Kartor: Elsa Nordén (Calluna AB)
GIS-ansvarig: Elisabeth Östlund Fält (Calluna AB)
Kvalitetssäkring: Magnus Tuvendal (Calluna AB)
Intern projektkod: MTL0028

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

Innehåll
Sammanfattning

4

1 Inledning

6

1.1 Bakgrund .....................................................................................................................................................6
1.2 Uppdrag.......................................................................................................................................................6
1.3 Genomförande ..........................................................................................................................................10
1.4 Markägarförhållanden ...............................................................................................................................12
1.5 Naturreservat.............................................................................................................................................12
1.6 Detaljplaner ...............................................................................................................................................14

2 Upplevelsevärden och rekreativa strukturer i Skokloster

15

2.1 Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla ........................................................................................15
2.2 Utblickar och öppna landskap ...................................................................................................................19
2.3 Kulturhistoria och levande landskap (odlingslandskap) ............................................................................21
2.4 Variationsrikedom och naturpedagogik .....................................................................................................22
2.5 Rekreativa strukturer .................................................................................................................................24

3 Upplevelsevärden och rekreativa strukturer i Krägga

27

3.1 Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla ........................................................................................27
3.2 Utblickar och öppna landskap ...................................................................................................................29
3.3 Kulturhistoria och levande landskap (odlingslandskap) ............................................................................31
3.4 Variationsrikedom och naturpedagogik .....................................................................................................34
3.5 Rekreativa strukturer .................................................................................................................................37

4 Slutsatser och rekommendationer

40

4.1 Krägga .......................................................................................................................................................40
4.2 Skokloster..................................................................................................................................................41

Referenser

43

Bilaga 1 – Matris upplevelsevärden

44

Bilaga 2 – Kartor med upplevelsevärden och rekreativa strukturer (separat bilaga)

3

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

Sammanfattning
I många kommuner pågår en aktiv planering av grönstruktur som en del av den fysiska planeringen.
Grönstrukturplanering bidrar till både biologisk mångfald och sociala värden, och kan användas för
att uppfylla friluftspolitiska mål. Håbo kommun har som åtgärd i sin miljöstrategi att ta fram en
grönstrukturplan 2017—2020. Grönstrukturplanen ingår i ett åtgärdspaket för att öka andel skyddad
natur i kommunen.
Forskning visar att utomhusvistelse i naturen har stark positiv påverkan på både mental och fysisk
hälsa. Vetenskapliga studier visar också att vår förmåga att känna empati och hjälpa andra människor
förstärks av vistelse i naturen. Det finns därför mycket goda skäl för en kommun att säkerställa
medborgarnas tillgång till upplevelsevärden och rekreativa strukturer för naturrekreation.
Calluna har genomfört uppdrag åt Håbo kommun som omfattar en översiktlig kartläggning av värden
för naturrekreation i Krägga och Skokloster samt en SWOT-analys av dessa värden. I kartläggningen
ingick identifiering och beskrivning av följande upplevelsevärden: Orördhet och trolska miljöer,
Skogskänsla, Utblickar och öppna landskap, Kulturhistoria och levande landskap, Variationsrikedom
och Naturpedagogik samt rekreativa strukturer. Metoden utgick från Stockholms läns landstings
metod för upplevelsevärden i Stockholms gröna kilar. Uppdraget genomfördes november 2017 till
februari 2018 för två utredningsområden; Skokloster och Krägga. Skrivbordsanalys i ArcGIS, fältbesök
och möte med planerare och kommunekolog har resulterat i kartor för upplevelsevärden och
rekreativa strukturer. SWOT-analysens mål var att analysera områdets upplevelsevärden och
allmänhetens tillgänglighet till dessa.
Skogsmiljöerna i Skokloster utredningsområde erbjuder glimtar av Orördhet och trolska miljöer
omgivna av skogsmiljöer i sju områden från norr till söder. Utblickar finns över odlingslandskap i
nordväst och i söder. Utmed strandlinjen finns det utblickar över Mälaren. Upplevelsevärdet
Kulturhistoria och levande landskap finns i tre områden. Ett stort område är identifierat med
upplevelsevärde Variationsrikedom och naturpedagogik. Det sträcker sig från Måttan i söder till
Skokloster slott. Rekreativa strukturer finns i form av Upplandsleden, stigar, GC-och den organiska
vägstrukturen för bostäder och sommarstugor.
Skogsmiljöerna i Krägga utredningsområde erbjuder glimtar av Orördhet och trolska miljöer omgivna
av skogsmiljöer med Skogskänsla i fem områden och ett område har potential att få Skogskänsla om
cirka 30 år. Det finns många utblickar över odlingslandskap och Mälaren. Upplevelsevärdet
Kulturhistoria och levande landskap finns i ett större område. Upplevelsevärde Variationsrikedom
och naturpedagogik erbjuds främst utmed Mälaren från badstranden norr om Krägga herrgård och
söderut. Samtliga upplevelsevärden och rekreativa strukturer är kraftigt bullerstörda. Rekreativa
strukturer finns i form av vägar för bostäder och sommarstugor, småvägar, nedlagd banvall och
stigar.
SWOT-analysen visar att upplevelsevärden och rekreativa strukturer är kraftigt bullerstörda i Krägga
medan buller i nuläget inte bedöms som problematiskt för Skokloster utredningsområde. I Krägga
finns behov att minska bullret i utredningsområdet för att stimulera till utomhusvistelse. För Krägga
rekommenderar Calluna att skogens förmåga att dämpa buller (en ekosystemtjänst) säkerställs och
förstärks med hjälp av områdesskydd (naturreservat, biotopskydd), naturvårdsavtal och införande av
kontinuitetsskogsbruk. Detta gäller särskilt Stämviksskogen. I båda utredningsområdena finns
exploateringstryck och ett skogsbruk som innebär att upplevelsevärden riskerar att försvinna och
fragmenteras samtidigt som det redan finns en relativt stor befolkning med behov av långsiktig
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tillgång till natur för rekreation. För att säkerställa behovet rekommenderar Calluna för Krägga att ett
par områden skyddas som naturreservat. I Skokloster finns det också behov att säkerställa
upplevelsevärden. Calluna rekommenderar att Håbo kommun utreder möjligheterna att inrätta ett
kommunalt naturreservat utmed Mälaren. I Skokloster finns också behov att utveckla skötseln i de
s.k. Bostadsskogarna för vilka Calluna rekommenderar att det tas fram en skötselplan. För
kommande detaljplan Skokloster udde rekommenderar Calluna en detaljstudie samt att kommunen
säkerställer att avverkning av skog och annan fysisk påverkan inte sker på skogen innan planen är
laga kraft vunnen. För Krägga rekommenderar Calluna detaljstudie för byggrätterna huruvida de
överlappar eller ligger i anslutning till område 2 och 3. I utredningsområdena finns det relativt gott
om rekreativa strukturer med några svagheter som kan åtgärdas med mindre åtgärder. Calluna
rekommenderar att beskrivna förslag gällande rekreativa strukturer genomförs.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Forskning visar att utomhusvistelse i naturen har stor positiv påverkan på både mental och fysisk
hälsa (Ottosson & Ottosson 2013). Vetenskapliga studier visar också att vår förmåga att känna
empati och hjälpa andra människor förstärks av vistelse i naturen. Det finns därför mycket goda skäl
för en kommun att säkerställa medborgarnas tillgång till upplevelsevärden och rekreativa strukturer
för naturrekreation.
I många kommuner pågår en aktiv planering av grönstruktur som en del av den fysiska planeringen.
Grönstruktur kan omfatta både biologisk mångfald och sociala värden. Friluftslivet ger oss hälsa,
förståelse för naturen och regional utveckling (Naturvårdsverket 2018). Det är utgångspunkten för de
tio mål för friluftslivspolitiken som riksdagen beslutade i december 2012. Målen innebär bl.a. att alla
människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet, det ska finnas
tillgång till tätortsnära natur med höga frilufts-, natur och kulturmiljövärden, allemansrätten ska
värnas och skolor ska kunna ha ett rikt friluftsliv. För att kunna uppnå mål om tillgång till natur
behöver friluftslivets behov säkerställas genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
För att kunna uppnå mål om friluftsliv för god folkhälsa behöver det finnas och skapas goda
förutsättningar så att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet.
Att ha ett planeringsunderlag som beskriver var naturen har värden för människors naturrekreation
kan ses som en del i kommunens arbete med att nå miljömålet God bebyggd miljö
(Miljömålsportalen, 2018). Det av riksdagen fastställda miljömålet säger att städer, tätorter och
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.
Håbo kommun har som åtgärd i sin miljöstrategi att ta fram en grönstrukturplan 2017—2020 (Håbo
kommun 2018). Åtgärden ingår i inriktningen Naturmiljöer med mångfald med målsättning att
bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för
att skydda områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom. Grönstrukturplanen ingår i åtgärdspaket 2017—2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen.

1.2

Uppdrag

I uppdraget ingick att genomföra en översiktlig kartläggning av värden för naturrekreation i Krägga
och Skokloster. Kartläggningen omfattar identifiering och beskrivning av upplevelsevärden (Orördhet
och trolska miljöer, Skogskänsla, Utblickar och öppna landskap, Kulturhistoria och levande landskap,
Variationsrikedom och Naturpedagogik) och rekreativa strukturer.
Kartläggningen grundar sig i samma eller liknande metoder som finns utarbetade i tillväxt- och
regionplaneförvaltningens kartläggning kring ”Upplevelsevärden i Stockholms gröna kilar”
(Stockholms läns landsting 2004). Med metoden identifieras de sociala värdena i grönstrukturen.
Metoden bygger på den forskning som bedrivs vid Sveriges Lantbruksuniversitet om parker och
grönområdens betydelse för människors hälsa och välbefinnande, med influenser från de
amerikanska planeringsbegreppen ”Recreation Opportunity Spectrum” (ROS), och på Stockholms
stads arbete med sociotoper (Stockholms läns Landsting, 2004). Kartläggningen bygger på att man
med hjälp av olika kriterier, datafiler med geografiska data (GIS) och andra underlag, för varje
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upplevelsevärde kan identifiera rekreativa strukturer och områden, se bilaga 1. I detta uppdrag
definieras rekreativa strukturer som vägar, stigar, vandringsleder, ridleder, cykelleder, skidspår och
f.d. banvallar.
Utifrån identifierade värden och strukturer ingick att genomföra en brist- och tillgångsanalys (SWOTanalys) utifrån målet att analysera områdets upplevelsevärden och allmänhetens tillgänglighet till
dessa. Avgränsning av utredningsområden framgår av figur 1 och 2. Karterade värden och strukturer
ska vara digitaliserade i ArcGIS (shapefiler).
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Figur 1. Skokloster utredningsområde avgränsas i öster av Mälaren. Villabebyggelse
och sommarstugor finns i en stor del av utredningsområdet, inflätade i skogsmark. Södra
delen av utredningsområdet består av skog. Vid Österkvarn finns ett obebyggt område
kvar med skog liksom i norra delen av utredningsområdet.
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Figur 2. Krägga utredningsområde är i norr och nordost avgränsat av järnväg
(Mälarbanan) och motorväg (E18). En kil däremellan ingår i utredningsområdet. Söder
om järnvägen finns spridd bebyggelse. I centrala delen finns en flik av ett större
odlingslandskap som fortsätter öster om järnvägen och E18. Södra delen är i huvudsak
väglös och består av skogsmark. Området gränsar i väster till Mälaren.
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1.3

Genomförande

Uppdraget är genomfört november 2017 till februari 2018.
1.3.1.

Kartläggning upplevelsevärden och rekreativa strukturer

Kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer gjordes i ArcGIS (skrivbordsanalys).
Matris, se bilaga 1, användes vid urval av GIS-skikt för analys och för att identifiera områden och
utblickar med upplevelsevärden. Håbo kommun tillhandahöll GIS- underlag i form av shapefiler och
GIS-underlag blev också insamlat från olika myndigheter, se Referenser. Kartor med preliminära
områden med de olika upplevelsevärdena och rekreativa strukturer framställdes.
Ett av de lokalt framtagna GIS-skikten är Skolnära natur. Det är framtaget av Slottskolan i Skokloster
och visar den natur som skolan och skolans fritidshem använder för sin undervisning och verksamhet.
Med stöd av framställda preliminära kartor genomfördes fältbesök. Syftet var att säkerställa
förekomsten av identifierade områden, säkerställa utblickar och rekreativa strukturer samt att leta
efter områden, utblickar och rekreativa strukturer som eventuellt inte kunde identifieras i GIS-skikt
och andra underlag.
Fältbesöken genomfördes i dagsljus under 17 januari i Skokloster och 18 januari i Krägga. Vädret var
vinterväder med ett täcke av snö på marken och på träden. Snön på träden gjorde det enklare att se
strukturer i skogen, urskilja mängden lövträd gentemot barrträd men också skiktningen i skogen.
Snön täckte marken. För undersökningen bedömdes inte detta vara ett problem eftersom
växtligheten i markskiktet inte var av avgörande betydelse för upplevelsevärden. Snö till trots var
större stigar ändå synliga. Miljöer fotograferades och koordinatsattes med hjälp av appen Collector.
Miljöerna bedömdes mestadels från bil. I Skokloster gjordes promenader in i:
a) område för kommande detaljplan Skokloster Udde där en stig följdes från fotbollsplan/
lekplats in i skogen,
b) nedanför Söderskogen där skidspåret är och
c) i södra delen av utredningsområdet utmed Upplandsleden.
I Krägga blev miljöerna bedömda från bil. Inga promenader blev genomförda i fält.
I Skokloster kompletterades fältbesöket med avstämning med förskolan ”Har ni några områden som
ni brukar vara i” och Slottskolans rektor: ”Berätta vad ni gör i området ni pekat ut som skolnära
natur”. Ingen avstämning gjordes med Raoul Wallenbergskolan. I Krägga finns inte förskola och skola.
Här kompletterades fältbesöket med avstämning med Krägga herrgård ”Var brukar ni hänvisa gäster
som vill vara ute i naturen?” I Krägga kompletterades fältbesöket med samtal med hundägare som
råkades på i fält ”Var brukar ni gå med era hundar? Vilka slingor har ni?”
Kartor med identifierade områden med upplevelsevärden och rekreativa strukturer togs fram och
redovisades på möte med Håbo kommun. På mötet deltog kommunekolog, flera planerare och en
konsult för detaljplan Skokloster Udde. På mötet fanns möjlighet att komplettera med kunskap från
deltagarna.
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1.3.2.

SWOT-analys

Den första informationen till SWOT-analysen samlades in under skrivbordsanalysen. Förutom
kartläggningen av upplevelsevärdena och de rekreativa strukturerna undersöktes om:
• Det fanns naturreservat och skogliga biotopskydd inom och i omgivningen till
utredningsområdet.
• Om det fanns outbyggda laga kraft vunna detaljplaner.
• Om det pågår arbete med nya detaljplaner.
Under fältbesök kompletterades med information om skötsel, eventuell frivillig hänsyn till natur- och
rekreationsvärden, känsla av allmän och privat mark m.m.
På möte med Håbo kommun genomfördes SWOT-analys med deltagarna, se figur 3. En SWOT
gjordes, för vardera utredningområde, rörande upplevelsevärden och rekreativa strukturer.
Deltagarna fyllde på med sin kunskap och Calluna redovisade sina observationer. Efter mötet
färdigställdes SWOT-analysen av konsulten. Målet med SWOT-analysen var:
•

analysera områdets upplevelsevärden och allmänhetens tillgänglighet till dessa

Frågor som ställdes var:
•
•
•
•

•
•

Hur är tillgången i nuläget på upplevelsevärden och rekreativa strukturer?
Vilka styrkor finns med identifierade upplevelsevärdena och rekreativa strukturer?
Medger befintliga rekreativa strukturer tillgänglighet till upplevelsevärden?
Hur motverkar nuläget att uppnå målet i meningen allmänheten har tillgänglighet till
upplevelsevärden (svagheter)? Saknas det upplevelsevärden och rekreativa strukturer? Finns
det brister hos identifierade upplevelsevärden och rekreativa strukturer?
Hur kan framtida åtgärder och kommunal planering bidra till att uppnå målet (möjligheter)?
Finns det hot mot upplevelsevärdena och rekreativa strukturer?

Figur 3. Schematisk bild för SWOT-analys.
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1.4

Markägarförhållanden

Marken i Skokloster utredningsområde ägs av till viss del av Håbo kommun. Förutom privatägda
tomter är en stor andel av området som omfattas av Skokloster udde privatägd mark, tillika marken
söder om Skokloster slott och några mindre markområden vid Måbäck, se figur 4.
I Krägga utredningsområde är marken privatägd.

¯

Datum kartproduktion: 2018-03-02

Kommunägd mark

Avgränsning

0

0,5

1
km

Figur 4. Lilamarkerad mark i Skokloster utredningsområde ägs av Håbo kommun.

1.5
1.5.1.

Naturreservat
Skokloster naturreservat

Skokloster naturreservat bildades 1972 och omfattar 1806 ha varav 1162 ha är skog
(Naturvårdsverket 2018). Naturreservat omfattar större delen av Skokloster socken och utgörs av ett
mellansvenskt kulturlandskapsområde med åkrar, betesmarker och skogsområden i nära anslutning
till den kulturhistoriska miljön vid Skokloster slott. Ett flertal arrendegårdar och torp finns in
reservatsområdet. Syftet med naturreservatet är att bevara ett mellansvenskt
kulturlandskapsområde samt bereda allmänheten tillfälle till friluftsliv och naturupplevelse.
I naturreservatet Skokloster är skogen är inte inlöst (intrångsersättning inte erlagd till markägarna)
och skogsbruk är tillåtet med vissa restriktioner (Länsstyrelsen Uppsala län 1972). Barrskog får inte
odlas norr om en utpekad gräns, se figur 5, förutom där det tidigare funnits sluten barrskog. Skogliga
åtgärder får inte företas som förändrar lövskogens beskaffenhet. För svensk natur främmande
växtarter får inte planteras ut.
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Figur 5. Skötselkarta för Skokloster naturreservat. Skokloster utredningsområde gränsar till naturreservatet.
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1.5.2.

Stenartorp

Staten (Naturvårdsverket) äger Stenhuggartorp som ligger söder om Skokloster slott. Det har
tidigare funnits planer på att bilda naturreservat av Stenhuggartorp men troligen pågår ingen
aktiv process.
1.6

Detaljplaner

I Skokloster pågår arbete med en detaljplan, Skokloster udde, se figur 6.
I Krägga finns en gällande detaljplan med outbyggda byggrätter. Tomtförsäljning pågår av
byggrätterna närmast Krägga herrgård.

¯

Detaljplaner gällande och kommande
Datum kartproduktion: 2018-01-15

Utredningsområde

Outbyggda byggrätter

Kommande detaljplan

Gällande detaljplan

0

0,25 0,5

Figur 6. Gällande detaljplan med outbyggda byggrätter finns i Krägga. I Skokloster pågår arbete med en ny
detaljplan, Skokloster Udde.
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2 Upplevelsevärden och rekreativa strukturer i
Skokloster
2.1

Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla

Skogsmiljöerna i Skokloster utredningsområde erbjuder glimtar av Orördhet och trolska miljöer
omgivna av skogsmiljöer som erbjuder Skogskänsla, se tabell 1. Skogsmiljöerna kan delas in i 7
områden, se bilaga 2.
Resultatet är förväntat då ingen skog är skyddad som naturreservat eller biotopskydd där skogen
också är inlöst, dvs skogsbruk är förbjudet. Strandskydd ger inget skydd mot skogsbruk. Miljöerna
äldre än 100 år är mycket små, enstaka träd, och ligger utspridda i skogsmarken.
Tabell 1. Upplevelsevärde Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla, Skokloster utredningsområde.
Område

Namn

1

Nockarp, Hammarbytorp

2

Österkvarn

3

Söderskogen

4

Stora skogen med
vandringsled

5

Stora skogen inre

6

Erikslund

7

Bostadsskogarna
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Kommentar

Område för
kommande
detaljplan.

Ingår i ett
betydligt
större
skogsområde
Som område
4

Som område
4
Skogsmark
mellan
bebyggelse
och vägar
som ej ingår i
område 1—3.
Många
delområden.

Funktion

Överlapp med objekt i
Naturvårdsplan

Ej haft tid att besöka i fält.
Även funktion som i område
2 och 5, se nedan.
Närnatur, vardagsnatur för
de som kan/ orkar/ har tid/
behöver gå lite längre.
Används troligen av
förskola. Används av skola.
Finns stigar och minst ett
område med relativt naturlig
skog.
Funktion som område 5 och
7, länken ner till område 5
Måbäck (Kulturhistoria och
levande landskap)
Funktion som område 5 och
7.

Nej

Helgnatur, långa
promenaden, för de som
orkar, har tid, kan gå längre.
Som vill få sig den där
längre 1—3
timmarspromenaden.
Funktion som område 2, 5
och 7. Promenad i terräng.
Närnatur, vardagsnatur, för
sjuka, barn, äldre,
barnfamiljer som inte kan
orkar/ hinner gå ut eller gå
längre än direkt utanför
bostaden. Även
naturupplevelse inifrån
bostaden.

Mindre delar (omkring 25%)

Nej

Mindre delar (omkring 25%)

Delvis (omkring 50%)

Nej
Nej

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

Styrkor:
• 7 områden är identifierade, se bilaga 2, från norr till söder. Boende i Skokloster har nära till
skogen.
• Fragment av skog med träd äldre än 100 år är generellt omgivna av yngre skog. Detta
möjliggör att fragmenten kan framkalla upplevelsevärdet Orördhet och trolska naturmiljöer
trots att de är små (skogen upplevs större med hjälp av omgivande skog).
• Område 1, 3 och 7 ägs av Håbo kommun.
• Område 2 ägs till stora delar privatägd mark.
• Flera av områdena är relativt stora.
• Upplandsleden går igenom område 1, 2 och 4 vilket ökar värdet av dessa områden.
•
Svagheter:
• Ingen skog i Skokloster utredningsområde är skyddad mot skogsbruk (t.ex. biotopskydd eller
naturreservat). Skogsbruk får bedrivas i Skokloster naturreservat med vissa restriktioner och
skogen är inte inlöst.
• Eftersom skogsmark inte är skyddad enligt 7 kap miljöbalken eller med naturvårdsavtal
innebär det att skogsbruk är pågående, förutom troligen på skogsmark inom detaljplan. Den
gängse metoden för skogsbruk är kalhyggesbruk med röjning, gallring och kalhyggen.
Metoden är en svaghet.
• Skogsmarken i område 7 har en varierad skötsel som inte verkar anpassad utifrån
naturvärden, och som motverkar upplevelsevärdena. Där skötselåtgärder nyligen genomförts
kan man se att det skett regelrätt gallring utifrån kalhyggesmetoden. Slutresultatet är ett
område träd med samma stamdiameter och ålder, utan fältskikt och buskskikt, som om ett år
troligen kommer att få kraftiga slyuppslag. Vid ett område som är nybyggt kan man se att i
princip alla träd avverkades mellan bostadsområdet och vägen, som ett kalhygge med
generell hänsyn.
• Sett ur kommunens perspektiv att kunna styra markanvändning är det en svaghet att område
4—6 är privatägd.
• Flygtrafik över utredningsområdet medför att det är i viss mån bullerstört.
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Möjligheter:
• Med en skötselplan med syfte att bibehålla och förstärka natur- och sociala värden för
område 1—3 och 7 finns möjlighet att säkerställa att skötseln gynnar naturvärden och
bibehåller/ förstärker upplevelsevärdena. En sådan skötselplan saknas i nuläget.
• I pågående detaljplaneprocess för kommande detaljplan Skokloster udde finns det möjlighet
att ta hänsyn till upplevelsevärdena så att de bibehålls och förstärks. De upplevelsevärden
som förstörs eller minskar bör kompenseras för i närliggande områden.
• Omställning från kalhyggesbruk till kontinuitetsskogsbruk på skogsmark utanför detaljplan.

Hot:
•
•
•
•
•
•
•
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Område 2 Österkvarn hotas av exploatering genom detaljplan.
Fortsatt ingen skyddad skog mot kalhyggesskogsbruk enligt 7 kap miljöbalken.
Fortsatt kalhyggesskogsbruk med gängse röjning, gallring och kalhygge.
Bostadsägare kan ställa krav på sol på tomten/ minska skugga och yrka på att träd och buskar
ska tas ner av kommunen.
Bostadsägare kan komma att ”sköta” mark utanför egna tomten, t.ex. rensa bort buskar, som
minskar platsens upplevelsevärde.
Skötseln i område 7 fortsätter såsom i nuläget.
Flygtrafik ökar som leder till ökat buller.

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

Figur 7. Område 4 Stora skogen med vandringsleder. Rastplats i Upplevelsevärde Orördhet och
trolska miljöer med Utblick över Mälaren.

Figur 8. Område 2 Österkvarn med Upplevelsevärde Skogskänsla, Variationsrikedom och naturpedagogik samt med stig (Rekreativ struktur). Ingår i område för kommande detaljplan Skokloster Udde.
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2.2

Utblickar och öppna landskap

I Skokloster utredningsområde finns utblickar över odlingslandskap i nordväst (1) och i söder (6), se
bilaga 2. Utmed strandlinjen finns det utblickar över Mälaren åt öster. En sådan plats är
småbåtshamnen (2). Nedanför Idealbyn finns utblick utöver både en rest av ett odlingslandskap och
utöver Mälaren (3). Nedanför Söderskogen, vid Måbäck badplats erbjuds utblick över Mälaren (4).
För boende i Söderskogen finns både odlingslandskap och Mälaren som utblick från ett flertal tomter
(4). Utmed östra delen av utredningsområdet finns möjlighet till utblickar utöver Mälaren (5),
antingen från höjd, vid sjökanten eller när skogen är gles. I utredningsområdets sydligaste del som är
ett odlingslandskap med åkermark och åkerholmar, erbjuds utblick över Mälaren (6).
Utblickarna 2—5 omfattar landskapet på andra sidan sjön. Idag är det ett skogslandskap. Någon mast
syns, något kalhygge, kraftledning, och ett fåtal hus nere vid sjökanten. Upplevelsen är natur med få
inslag av bebyggelse.

Styrkor:
• Utblickarna sammanfaller med andra upplevelsevärden, se bilaga 2.
• Strandlinjen mot Mälaren erbjuder utblickar från norr till söder.
• Upplandsleden följer Mälarens strandlinje och sammanfaller med utblickar (2—4).
• Det finns utblickar över odlingslandskap i nordväst och i södra delen vid Måttan.
• Utblick 1 ligger på promenadavstånd för barnen från Slottsskolan. Slottskolan, Raoul
Wallenbergskolan och fritidshemmet har promenadavstånd till utblickar vid Mälaren.
• Utblick 3 sammanfaller med Måbäck, en badplats/ samlingsplats (rekreativ struktur).
• Utblick 4 består av flera utblickar utmed Upplandsleden.
• Naturreservat med skyddad skog finns på andra sidan Mälaren jämte Måbäck (Torslunda NR)
vilket skyddar från kalhyggen, anläggningar m.m. som kan synas från utredningsområdet.
Svagheter:
• På andra sidan Mälaren syns en del anläggningar från utblickar (någon mast syns, något
kalhygge, en större kraftledning, och ett fåtal hus nere vid sjökanten).
• Kalhyggesbruk pågår på andra sidan Mälaren förutom i Torslunda naturreservat.
• Villaområden under framväxt på andra sidan av Mälaren.
• Från utblickarna 3 och 4 (södra delen av Mälaren) syns större kraftledningar på andra sidan
Mälaren som i viss mån minskar värdet av utblicken.
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Möjligheter:
• Det går att visa på informationstavlor var det finns utblickar utmed leden. (Ingår i ett paket
med markering av leder, informationstavlor och entréer se Rekreativa strukturer).
• Mellankommunal planering kan säkerställa utblickar österut över Mälaren.
• I samband med prövning och planering av verksamheter som kräver anläggningar t.ex.
master kan kommunen kommunicera i remisser och samråd en tydlig ståndpunkt att man vill
bibehålla utblickar dvs hävda en naturlig landskapsbild.
Hot:
• Villaområden växer fram på andra sidan av Mälaren.
• Exploatering på andra sidan Mälaren.

Figur 9. Område 5 Måbäck norra ger vid klarare väder en vacker utblick över en rest av ett odlingslandskap och
Mälaren. Utblicken överlappar med Upplevelsevärde Kulturhistoria och levande landskap, Variationsrikedom och
naturpedagogik och Rekreativa strukturer.
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2.3

Kulturhistoria och levande landskap (odlingslandskap)

I Skokloster utredningsområde finns upplevelsevärdet Kulturhistoria och levande landskap i 3
områden, se tabell 2 och bilaga 2. Delar av två större odlingslandskap finns med i utredningsområdet
(område 1 och 2) och en rest (område 5). Eftersom stora arealer odlingsmark beskogats, naturligt
eller planterats igen, så finns det spår även inne i skogen, och de små gårdsmiljöerna vittnar om
detta (område 3 och 4).
Tabell 2. Upplevelsevärde Kulturhistoria och levande landskap, Skokloster utredningsområde.
Område

Namn

Kommentar

Överlapp med objekt i
Naturvårdsplan

1

Skokloster
Slott

Ingår i större odlingslandskap norrut utanför
utrednings-området. Del i det kulturlandskap
som skyddas genom Skokloster
naturreservat.

Nej

2

Mattan

Ingår i storskaligt odlings-landskap. Gränsen
går i åkerholme/ gravfält (?) med gamla ekar.

Mindre delar (omkring 25%)

3

Erikslund

Liten gårdsmiljö där stora delar av inägorna
troligen planterad med fran för ca 60-70 år
sen.

Nej

4

Stora skogen
inre

Litet ställe norr om Erikslund. Inägor troligen
också planterade med gran för 60-70 år sen.

Nej

5

Måbäck norra

Trolig rest av större odlings-landskap

Delvis (omkring 50%)

Styrkor:
• I Skokloster utredningsområde finns upplevelsevärdet Kulturhistoria och levande landskap i
tre områden.
• Eftersom stora arealer odlingsmark beskogats, naturligt eller planterats igen, så finns det
spår även inne i skogen, och de små gårdsmiljöerna vittnar om detta. Det öppna landskapet
nedanför Idealbyn vittnar också om den tidigare markanvändningen.
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•

Område 5 är ett vackert, sluttande område ner mot Mälaren med karaktär av "engelsk park".
Det består av öppna marker med stora lövträdsdungar/ ridåer och höga buskage. Det är en
rest av ett odlingslandskap. Det sammanfaller med upplevelsevärdena Variationsrikedom
och Naturpedagogik, Utblickar och öppna landskap, Rekreativa strukturer (Upplandsleden,
skidspår, gångstigar), och ligger på några minuters gångavstånd från Raoul
Wallenbergskolan. Område 5 verkar i dagsläget relativt välskött sett ur naturvärden och
upplevelsevärden.

Svagheter:
• Område 2: Ekar på åkerholme är inväxta.
• Område 5: Långsiktigheten i skötseln är troligen en svaghet då området inte är skyddat som
naturreservat, biotopskydd eller med naturvårdsavtal.

Möjligheter:
•
•

•
•

Hot:
•

•
•
•

2.4

Område 2: Friställa ekar på åkerholme i Måttan.
Område 5: En skötselplan kan skapa långsiktigt het i skötsel och säkerhet i samband med
skötselåtgärder. Skötselplanen har med fördel som syfte att gynna både naturvärden och
upplevelsevärden med rekreativa strukturer.
Området 5: Tillgängliggörs med informationstavlor och entréer.
Område 5: Upplevelsevärdena och rekreativa strukturerna tillräckligt höga för
reservatsbildning.

Område 1: Bebyggelse på åkermarken. Det är inte uteslutet att åkermarken kan bebyggas om
detaljplan tas fram (jmf skydd enligt 3 kap 4§ miljöbalken). Upphörd hävd av åkermarken,
igenplantering, igenväxning.
Område 1: Tillkommande bebyggelse i skogen mot åkermarken som inte är traditionell för
denna typ av landskap.
Område 1: Att vägen mot Skokloster Slott görs om så att den inte passar in i landskapet
(breddning, belysning, rätning o.d.).
Område 5: Träd och buskar kan avverkas, gallras eller på annat sätt förstöras. Kan
strandskyddet klara att motverka eventuell exploatering?

Variationsrikedom och naturpedagogik

Skokloster utredningsområde erbjuder detta upplevelsevärde, se bilaga 2. Ett enda område sträcker
sig från söder (Måttan, Erikslund) och norrut i en zon från sjön upp i skogen. I Måbäck bryts skogen
av med det öppna, parklika miljön (område 5 Upplevelsevärde Kulturhistoria och levande landskap)
för att sen övergå i skog igen. Norrut består området av skog, strandzoner, och öppnare marker.
Skokloster slott ligger dikt an i norr. I nordväst ingår område 1 Upplevelsevärde Kulturhistoria och
levande landskap.
Området är lättillgängligt, se bilaga 2 Rekreativa strukturer. Stora delar av området används inom
undervisning av Slottskolan och fritidshemmet (Skolnära natur). Förskolan har två områden som de
använder, se figur 10. De överlappar med område 2 Österkvarn Upplevelsevärde Skogskänsla och
med detaljplaneområde Skokloster udde.
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Figur 10. Område 1 används minst 1 gång/ vecka. Skötseln är bra enligt förskolan. Område 2 används ca 2 ggr/
månad. Skötseln är bra enligt förskolan.

Uppgifter saknas från Raoul Wallenbergskolan som har närmare ner till södra delen av
utredningsområdet. Raoul Wallenbergskolan ligger vid område 2 Österkvarn Upplevelsevärde
Skogskänsla och ett par minuters gång från område 5 Måbäck norra Upplevelsevärde Kulturhistoria
och levande landskap.
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Styrkor:
• Området går från norr till söder utmed Mälaren. Det erbjuder en mängd miljöer och olika
terräng på gång- och cykelavstånd för skolorna, fritidshem och förskolor.
• Det går att ta sig till området på lågt trafikerade vägar (kvartersgator och GC-vägar).
• Området överlappar med andra upplevelsevärden.
Svagheter:
• Uppgifter saknas från Raoul Wallenbergskolan.
• Uppgifter från Slottsskolan tyder på att detaljplaneområde Skokloster Udde sammanfaller
med områden vid Mälaren som fritidshemmet använder.
Möjligheter:
• I samband med detaljplan Skokloster Udde ge förskolans områden någon form av skydd; via
detaljplan eller 7 kap miljöbalken.
• Inhämta uppgifter från Raoul Wallenbergskolan. Införliva i detaljplan Skokloster Udde om de
överlappar.
• Inhämta uppgifter från fritidshemmet. Införliva i detaljplan Skokloster Udde om de
överlappar.
• Säkerställ skolornas, fritidshemmets och förskolans behov i detaljplaner och skötselplaner.
• Utveckla detaljplan Skokloster Udde utifrån förskolans, fritidshemmets och skolornas behov.
Det kommer också att gagna boende, nuvarande och kommande.
Hot:
• Detaljplan Skokloster Udde exploaterar förskolans områden.
• Detaljplan Skokloster Udde exploaterar fritidshemmens områden nere vid Mälaren.
• Detaljplan Skokloster Udde exploaterar områden som skolorna använder.
• Området Skolnära natur fortsätter skötas såsom observerat under fältbesök och tar inte
hänsyn till skolornas, förskolornas och fritidshemmets behov. Variationsrikedom minskar och
med det möjligheten till naturpedagogik.

2.5

Rekreativa strukturer

I Skokloster utredningsområde finns det ett nätverk av rekreativa strukturer i form av vägar till/ från
bostäder, se bilaga 2. Vägnätet är ofta utformat organiskt och ej i stadskvarter vilket förstärker
känslan att bo i naturen. Ibland finns mer stadskvarterlika områden. Den organiska utformningen av
lokalgator ger många återvändsgator som slutar vid skogen. Vandringsleder (Upplandsleden) och GCväg utmed genomfartsvägen tillsammans med den organiska vägstrukturen skapar mycket goda
möjligheter för att hitta slingor för promenader. Med ett par kompletterande leder och entréer kan
området tillgängliggöras och fler slingor skapas där det idag är få markerade stigar.
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Styrkor:
• I Skokloster utredningsområde finns det ett nätverk av rekreativa strukturer i form av vägar
till/ från bostäder, se bilaga 2. Vägnätet är ofta utformat organiskt (slingrande vägar) vilket
förstärker känslan att bo i naturen. Ibland finns mer stadskvarterlika områden. Den organiska
utformningen av lokalgator ger många återvändsgator som slutar vid skogen. Vandringsleder
(Upplandsleden) och GC-väg utmed genomfartsvägen tillsammans med den organiska
vägstrukturen skapar mycket goda möjligheter för att hitta slingor för promenader.
• En styrka är att kommunen har rådighet över en stor del av utredningsområdet, från norr ner
till och med Söderskogen.
• Upplandsleden är en stor styrka för utredningsområdet. Inom utredningsområdet passerar
den samtliga upplevelsevärden.
• Hänsyn har tagits längs med Upplandsleden, fin skogskänsla/trollskhet längst i söder (omr 4)
• Måbäck är en styrka. Här finns badplats, lekplats, en grillplats, 2 picknickbord. Platsen ligger
utmed Upplandsleden och kan utgöra en målpunkt om man går från Skokloster udde, eller
kommer söderifrån vid Måttan.
Svagheter:
• Bor man i området och lär känna det så kan man lära sig hitta men det krävs ett mått av
ansträngning, nyfikenhet och viss oblyghet att hitta var man kan gå eftersom det saknas
skyltar om leder, slingor. Det saknas också informationstavlor och naturliga entrépunkter.
Man får på flera ställen en känsla av att det är privat (sommarstugeområden, badplats
Måbäck, vägen in till Idealbyn) eller att vägen tar slut/ är privat (vägen ner till reningsverket).
• Om man behöver ha med barnvagn, är funktionsnedsatt och behöver rullator e.d. är man
hänvisad till betydligt färre möjliga slingor.
Möjligheter:
• Tillgängliggöra de rekreativa strukturerna med hjälp av informationstavlor och markering/
skyltning. I bilaga 2 finns förslag på fyra entréer för både lokalboende och besökare.
• Komplettera med ett fåtal leder för att skapa fler slingor, se bilaga 2. Stigarna kan redan
finnas.
• Ta vara på befintliga rekreativa strukturer inom detaljplanområde Skokloster udde i samband
med detaljplanering.
• En naturstig kan uppmuntra utevistelse och vara användbar för förskolor och skolor, t.ex. i
område 5 (Kulturhistoria och landskap) eller närmare Slottet. Exempel på naturstig som kan
passa, se Flatens naturreservat (Stockholm Stad). Om framtagande av naturstig, involvera
skolor, fritidshem och förskolor.
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•

•
•

Hot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fortsätta ta hänsyn i skogsbruket utmed Upplandsleden (område 4 Skogskänsla), och utöka
den hänsynen utmed föreslagna kompletterande leder från Söderskogen till Upplandsleden.
Det skulle skapa ett nätverk av Skogskänsla/ Orördhet och trolska miljöer från Söderskogen
ner till Upplandsleden, samt utmed Upplandsleden till kommunal mark. På kommunal mark
ta fram en skötselplan vid som fortsätter säkerställande av skötsel för naturvärden och
upplevelsevärdena. Kalhyggesbruk upphör.
Skapa en mer välkomnande atmosfär vid Måbäck badplats. Ett vindskydd med grillplats med
utsikt över sjön skulle ge möjlighet att vistas här även under den kalla delen av året.
Tona ner industrianläggningsintrycket från reningsverket. Finns det möjligt att göra något kul
med reningsverkets plåtfasad. Muralmålning?

Upplandsleden upphör eller underhålls inte längre.
Hänsynen i skogsbruket i område 4 utmed leden upphör; skogen avverkas/ gallras ur.
Skidspåret läggs ner.
Måbäck badplats m.m. upphör eller underhålls inte längre.
Reningsverket byggs ut och skapar brott utmed strandlinjen för genomgång (det är en brant
ända ner till vägen, sen kommer reningsverket).
Skogen utmed Upplandsleden på kommunal mark kalavverkas, gallras sönder eller annan
åtgärd som förstår upplevelsevärden.
Skötseln i område 7 fortsätter så att buskskikt och flerskiktad skog med flera trädslag gallras
bort.
Område 5 (Kulturhistoria och landskap) upphör att skötas och växer igen.
Åkermarken i område 1 (Kulturhistoria och levande landskap) bebyggs, eller växer igen.
Stigen som skolan använder till Skokloster byggs igen.
Att det kommer upp skyltar som avskräcker besökare även om det råder allemansrätt t.ex.
”Obehöriga äga ej tillträde”, ”Privat väg” o.d.
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3
3.1

Upplevelsevärden och rekreativa strukturer i Krägga
Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla

I Krägga utredningsområde finns skog som skulle kunna erbjuda Orördhet och trolska miljöer samt
Skogskänsla under förutsättning att bullret från trafiken på E18 minskar eller om hörselskydd/
öronproppar används vid utomhusvistelse (för mer om bullerproblematiken se 4.1.1). I analysen har
vi utgått från att öronproppar används. Fem sådana områden har därför kunnat identifieras (område
1—3 och 5—6), se tabell 3. Område 4 har potential att få Skogskänsla om cirka 30 år.
Resultatet är förväntat då ingen skog är skyddad som naturreservat eller biotopskydd där skogen
också är inlöst, dvs skogsbruk är förbjudet. Strandskydd ger inget skydd mot skogsbruk. Miljöerna
äldre än 100 år är mycket små, enstaka träd, och ligger utspridda i skogsmarken.

Tabell 3. Upplevelsevärde Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla, Skokloster utredningsområde.
Område

Namn

Kommentar

Funktion

Överlapp med objekt i
Naturvårdsplan

1

Stämsvikskogen

Ett område som
inbegriper mindre
skogsfragment mellan
fastigheter.

Ej haft tid att besöka i
fält. Vardagsnatur för
de som kan/ orkar/ har
tid/ behöver gå lite
längre.

Nej

2

Krägga storskog

Krägga storskog består
av ett par delområde.
Skogen ingår i ett stort
skogsområde som
sträcker sig till Bålsta.
Mestadels
produktionsskog. Vid
Mälaren och i kanter
mot åker finns
lövskogspartier.

Vardagsnatur för de
som kan/ orkar/ har
tid/ behöver gå lite
längre.

Mindre delar (omkring
25%)

3

Fågelsången

4

Lövskogen

5

Ekskogen
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Oklar avgränsning.
En lövskogsravin och
ett område med
tallskog/ öppna
betesmarker.
Planterad lövskog med
ek, björk kanske fler
lövträdarter som om ca
20 år kommer vara en
fin skog att vistas i när
träden har löv, särskilt
om våren. Skogen har
förutsättningar att bli
fågelrik.
Stängslat. Såg inga
stättor.
Ekskog på väg att få
karaktär. Troligen
fågelrik. Ersättningsträd
till de gamla hålekarna
vid Krägga herrgård.
Stängslat. Såg inga
stättor.

Helgnatur, långa
promenaden, för de
som orkar, har tid, kan
gå längre. Som vill få
sig den långa 1-3
timmarspromenaden.
Skog för spännande
naturupplevelser.
Skog för avkoppling.
En skog att upptäcka.

Delvis (omkring 50%)

En skog att gå
bredvid. Både under
vardagspromenader
och längre
helgpromenader.
Ligger nära
bebyggelse. Kan
tillgängliggöras.

Nej

En skog att gå
bredvid. Både under
vardagspromenader
och längre
helgpromenader.
Ligger nära
bebyggelse. Kan
tillgängliggöras.

Helt (100%)
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Område

Namn

Kommentar

Funktion

Överlapp med objekt i
Naturvårdsplan

6

Igenväxt talloch
grandominerad
ekhage.

Långsträckt,
betespräglad ekhage
som delas av vägen.
Västra delen ingår i
utredningsområdet.
Bete förekommer inte
längre väster om
vägen, men öster om
vägen finns
hagmarkskaraktären
kvar med
gräsvegetation och
flertal vidkroniga, 100till 200-åriga ekar. I
partiet närmast
Klastorp finns glest
stående ek.

Närnatur för boende
vid betesmarken.
Vardagsnatur för de
som kan/ orkar/ har
tid/ behöver gå lite
längre; för alla övriga
boende i Krägga.

Delvis

Helgnatur, långa
promenaden, för de
som orkar, har tid, kan
gå längre. Som vill få
sig den långa 1-3
timmarspromenaden.

Styrkor:
• I Krägga utredningsområde finns skog med träd som kan erbjuda Orördhet och trolska
miljöer eller Skogskänsla. Fem sådana områden har identifierats (område 1—3 och 5—6).
Område 4 har potential att få Skogskänsla om cirka 30 år.
• Fragment av skog med träd äldre än 100 år är oftast omgivna av yngre skog. Detta möjliggör
att fragmenten kan framkalla upplevelsevärdet Orördhet och trolska naturmiljöer trots att de
är små (skogen upplevs större med hjälp av omgivande skog).
• Tomterna i norra delen av Krägga vid Stämvikskogen är ofta trädrika med gamla träd och
intrycket är att tomterna ligger i skogen. Detta förstärker upplevelsevärdet Skogskänsla.
• Skogen mildrar bullret från E18. Ljudet dämpas av skogen och skogen avskärmar E18
synmässigt vilket psykologiskt mildrar upplevelsen av buller.
• Område 1 är av särskild betydelse för att mildra buller från E18 för boende i norra delen av
Krägga; både ljudmässigt och synmässigt.
• Område 3 ligger potentiellt delvis skyddat från buller från E18, då det sluttar ner mot
Mälaren och det finns raviner med lövskog i området.
• Område 2: den del av skogen som ligger mot Mälaren har potentiellt lägre bullernivåer än
övriga skog.
• Krägga utredningsområde kan sannolikt erbjuda Orördhet och trolska miljöer eller
Skogskänsla om man ska ta hänsyn till bullerkraven och använder hörselskydd (öronproppar).
Naturljuden går igenom men lågfrekvent buller silas bort.
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Svagheter:
• Buller är en svaghet som motverkar målet.
• Krägga utredningsområde kan inte erbjuda Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla
om man ska ta hänsyn till bullerkraven och inte använder hörselskydd.
• Skogsbruk med gängse röjning, gallring och kalhygge motverkar målet.
• Ingen skog i Krägga är skyddad mot skogsbruk (t.ex. biotopskydd eller naturreservat).
Möjligheter:
• Omställning från kalhyggesbruk till kontinuitetsskogsbruk på skogsmark utanför detaljplan.
• Krägga utredningsområde kan erbjuda Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla om
man tar hänsyn till bullerkraven på så sätt att man vistas utomhus med hörselskydd.
• Skogen bidrar till att mildra bullret genom att bibehålla skogen och förstärka flerskiktad skog
i Krägga utredningsområde. Områdesskydd (naturreservat, biotopskydd), naturvårdsavtal
och införande av kontinuitetsskogsbruk är de verktyg som kan säkerställa en sådan
utveckling samtidigt som upplevelsevärdena kan öka.
• Område 3 har potential att vara en oas i Krägga förutsatt att skötseln anpassas till
naturvärdena och de sociala värdena. Med en skötselplan och någon form av områdesskydd
enligt 7 kap miljöbalken kan naturvärdena och upplevelsevärdena säkras för framtiden.
• Område 4 ligger nära bebyggelse och har potential att få Skogskänsla om cirka 30 år. Detta
under förutsättning att skötseln av skogen är i linje med Upplevelsevärdet Skogskänsla.
Skogen behöver också tillgängliggöras: stättor, grindar e.d.
• Område 5 ligger nära bebyggelse och har redan idag Skogskänsla men är inhägnat. Genom
att öppna upp området (stättor, eller ta bort stängsel och ha informationsskylt som
välkomnar) kan området bli tillgängligt för boende och besökare.
Hot:
•
•
•

•

•

3.2

Ökat buller pga av ökad trafik på E18, Mälarbanan och ökad flygtrafik.
Skog med träd äldre än 60 år i Stämviksskogen, Krägga storskog och den igenväxta
betesmarken är alla akut hotade av gallring och avverkning.
Skogstomter omvandlas till trädgårdstomter. Träden på tomterna kan sakna skydd. Om
fastighetsägare har rätt att fälla träden kan karaktären i Norra Krägga förändras så att
upplevelsevärdet försvagas.
I och nära område 3 finns det byggrätter inom lagakraft vunnen detaljplan, vilka ännu inte är
bebyggda. Det är oklart om byggrätterna överlappar med område 3, och hur byggnation kan
påverka område 3.
Område 5 (ekskogen): Missriktad skötsel och avsaknad av områdesskydd/naturvårdsavtal
kan motverka mål.

Utblickar och öppna landskap

I Krägga utredningsområde finns utblickar över odlingslandskap och över Mälaren.
Utblickarna över Mälaren och andra sidan sjön är inte numrerade. Här finns många möjligheter
utmed strandlinjen. Strandlinjen utmed Krägga storskog är inte besökt i fält. Idag är det ett
skogslandskap. På andra sidan Mälaren, öster om Krägga, syns inga master, kraftledningar,
vindkraftverk eller annan bebyggd anläggning ovan trädtopparna. Ett fåtal hus finns nere vid
sjökanten. Upplevelsen vid utpekade utblickar, se bilaga 2, är landskap med sjö, skog och åkermark.
Ofta vilsam om man frånser bullret.
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Utblickarna 1 är över ett större sammanhållet åkerskifte vars gränser är naturliga vilket ökar värdet
på utblickarna. Där jorden är tunnare och höjden tar vid börjar skogen. Från Krägga herrgård och åt
söder och öster är utblickarna i princip frånvarande av bebyggda strukturer vilket ökar
upplevelsevärdet. Forskning har visat att om man bara ser natur så är det mer återhämtande än om
man ser bebyggda miljöer, eller natur med bebyggda miljöer. I nuläget finns ett större hygge ner mot
åkermarken. Utblick 2—4 är smala utblickar som följer odlingslandskapets riktning. Utblick 2 och
utblick 3 och 4 åt nordväst har högre värde än utblick 3 och 4 åt sydost (infrastruktur åt sydost).

Styrkor:
• I Krägga uredningsområde finns utblickar över odlingslandskap och över Mälaren.
• Utblickarna 1 är över ett större sammanhållet åkerskifte vars gränser är naturliga och
traditionella vilket ökar värdet på utblickarna. Där jorden är tunnare och höjden tar vid börjar
skogen.
• Det finns få till inga synliga bebyggda strukturer i utblickar (master, kraftledningar,
infrastruktur m.m.). Från Krägga herrgård och åt söder och öster är utblickarna i princip
frånvarande av synliga bebyggda strukturer vilket ökar upplevelsevärdet. Samma gäller
utblick 2 och utblick 3 och 4 åt nordväst. Forskning har visat att om man bara ser natur så är
det mer återhämtande än om man ser bebyggda miljöer, eller natur med bebyggda miljöer
• Två mindre skogliga biotopskyddsområden finns på östra sidan av Mälaren. Inom
biotopskyddsområden är avverkning förbjudet vilket medför att det inte kommer uppkomma
kalhyggen inom dessa områden.
Svagheter:
• Infrastruktur (broar över Mälaren) skär av möjlighet till utblick norrut över Mälaren och
försvagar upplevelsevärdet Utblickar.
• Bullret försvagar upplevelsevärdet.
• Utblick 1: I nuläget finns ett större hygge ner mot åkermarken.
• Utblick 3 och 4 åt sydost har potentiellt utblick mot bebyggda strukturer (Mälarbanan och
E18).
Möjligheter:
• Med mellankommunal planering finns möjlighet att säkerställa utblickar österut över
Mälaren.
• I samband med prövning och planering av verksamheter som kräver anläggningar, t.ex.
master, behöver kommunen kommunicera i remisser och samråd en tydlig ståndpunkt om
man vill bibehålla utblickar.
30

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

Hot:
•
•

Skogsbruk och bebyggelse kan påverka utblickarna över Mälaren österut.
Utblickarna över odlingslandskapet kan påverkas negativt av igenväxning av åkermarken med
buskar och träd, igenplantering med energiskog, ianspråktagande av jordbruksmark för
bebyggelse. Kalhyggen kan påverka utblickarna negativt.

Figur 11. Utblick 1 åt sydost från norra sidan av åkerskiftet.

3.3

Kulturhistoria och levande landskap (odlingslandskap)

I Krägga utredningsområde finns upplevelsevärdet Kulturhistoria och levande landskap i ett
sammanhållet område, som i sig är en flik av ett större odlingslandskap som fortsätter österut
bortom E18 och Mälarbanan, se bilaga 2.
Det stora skiftet söder om Upplevelsevärde Skogskänsla (Område 5 ekskogen och område 3
Fågelsången) tillsammans med herrgårdsbyggnaderna utgör detta upplevelsevärde. Byggrätter finns
inom detta område, se figur 6, och det överlappar i mindre delar (omkring 25%) med objekt i
naturvårdsplanen.
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Figur 12. Åkermarken bakom stängsel kommer att delvis bebyggas inom kort (tomtförsäljning pågår). Marken
ligger inom en gällande detaljplan. Ekonomibyggnader till Krägga herrgård syns till höger i bild. Utformningen av
bebyggelse, vägar m.m. kommer att få stor betydelse för upplevelsevärdet.
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Styrkor:
• I Krägga utredningsområde finns upplevelsevärdet Kulturhistoria och levande landskap i ett
område. Det stora skiftet söder om ekskogen och Fågelsången ihop med
herrgårdsbyggnaderna utgör detta upplevelsevärde.
• Åkermarken sköts. Området inramas av skog i söder. Skiftet följer i stort naturliga gränser.
Skog på de högre partierna, åker nedanför. Inga höga anläggningar såsom master.
Svagheter:
• Upplevelsevärdet är inne i en process där detta värde minskar. Storskalig infrastruktur har
skurit av Krägga från ett större odlingslandskap. Jordbruksmark tas i anspråk för bostäder.
• Bullret stör. Det är inte ett naturligt inslag för den tid då detta landskap utvecklades.
Möjligheter:
• En möjlighet är att Håbo kommun styr gestaltningen på kommande bostäder vid Krägga
herrgård och söderut så att det knyter an till den traditionella byggnadsstilen i ett
jordbrukslandskap för dessa trakter.
• För att bibehålla upplevelsevärdet är en möjlighet att införa kontinuitetsskogsbruk på
skogsmarken invid åkermarken, alternativt skyddszoner av flerskiktad skog mot åkermarken.
På sätt undviks kalhyggen och glest gallrad oskiktad skog ner till åkermarken.
Hot:
•
•
•
•
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Avsaknad av markägare/arrendator som vill bedriva jordbruk på skiftet kan leda till att
hävden upphör.
Skiftet växer igen med lövskog. Åkermarken bebyggs i för stor omfattning. Upplevelsen av
odlingslandskap försvinner.
Inslaget av äldre byggnader minskar. Ekonomibyggnaderna som tillhör Krägga herrgård kan
komma att rivas eller hamna bakom planerad bostadsbebyggelse, se figur 12 ovan.
Bostäder, vägar, belysning m.m. kan få en gestaltning som inte passar in i en traditionell
byggnadsstil för jordbrukslandskap i dessa trakter.

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

3.4

Variationsrikedom och naturpedagogik

Krägga utredningsområde erbjuder detta upplevelsevärde främst utmed Mälaren, se bilaga 2, från
badstranden norr om Krägga herrgård och söderut. Ett centrum är område 3 Fågelsången med sitt
omgivande vackra landskap och skogspartier/ öppna betesmarker söderut, se bilder nedan, figur 13
och 14. Här finns många upplevelsevärden överlappande och inom korta avstånd, på gångavstånd till
kollektivtrafik, badplats och med många möjligheter till olika aktiviteter. Eftersom landskapet sluttar
ner mot Mälaren och har raviner kan det också finnas partier med lägre buller.

Figur 13. Skogspartier med betesmark emellan i norra delen av område 2 Krägga storskog. Norr om ligger
landskapet med område 3 Fågelsången.
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Figur 14. Ett vackert böljande landskap sluttar ner mot Mälaren. Del av bäckravinen syns mitt i bakgrunden på
bilden som ett band av stora lövträd. Mälaren skymtar i bakgrunden till höger. Område 2 Krägga storskog ansluter
söderut.
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Styrkor:
• Det finns ett större område med upplevelsevärdet utmed Mälaren.
• Det finns kollektivtrafik till Krägga.
Svagheter:
• Bullret stör upplevelsevärdet.
• Det råder brist på lokal att samlas i eller för att ta skydd i vid dåligt väder.
• I utredningsområdet finns höga låsbara grindar, höga stängsel, vägbommar med skyltar
”Obehöriga äga ej tillträde som skapar en upplevelse att allemansrätten inte råder och som
rent fysiskt (gäller stängsel och höga låsta grindar) förhindrar rörelse. Avsaknad av
informationstavlor med leder, markerade leder och skyltar gör att man upplever att det är
otillåtet att ta sig omkring både på väg och i dessa områden.
• Att inte ha en förskola i Krägga samtidigt som det byggs nya hus ger som konsekvens att
barnen måste åka till en förskola. Det medför en rad negativa effekter t.ex. mer buller, mer
utsläpp, mer stillasittande för barnen. Om en förskola och skola blir aktuell i Krägga måste
man noga överväga var den ska ligga, dels med tanke på bullerförhållandena, dels med tanke
på tillgänglighet till variationsrika miljöer.
Möjligheter:
• Krägga utredningsområde kan användas för högre klasser (högstadiet och gymnasiet) för att
lära sig om landskapet och hur människan förändrat det och vilka processer som pågår. Detta
är inte riktigt vad upplevelsevärdet handlar om men eftersom det går kollektivtrafik hit
alternativt möjlighet att cykla hit från Bålsta så är en möjlighet.
• Krägga utredningsområde är mycket lärorikt för samhällsplanerare och andra aktörer som
påverkar naturmiljöer, samhällsutvecklingen och arella näringar. Här finns, inom för vuxna på
promenadavstånd, en stor mängd olika intressanta platser att besöka med samma syften
som för skoleleverna ovan. Krägga herrgård kan då erbjuda konferenslokal i samband med
fältvandringar. Dessutom kan man ta sig hit med kollektivtrafik.
• Ett sätt att använda byggrätterna på vore att använda dem för förskola, skola och
äldreboende. Det är verksamheter som måste ha naturen nära, helst in på knuten för att
barnen, eleverna och de äldre ska kunna dra nytta av den och ha möjlighet att vistas i den.
Det är en liknande lokalisering som för Krägga herrgård som idag är konferensanläggning.
Byggrätterna närmast herrgården är av störst intresse för att hålla nere biltrafik, ha dem
närmast befintlig bebyggelse och lanthandel.
• Se möjligheter för Orördhet och trolska miljöer, Kulturhistoria och levande landskap och
Utblickar och öppna landskap.
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Hot:
•

•

3.5

Att upplevelsen av icke-allemansrättslig mark och områden med privat karaktär ökar än mer i
samband med att byggrätterna bebyggs med bostäder eller att befintliga bostäder ökar på
inslag av som utestänger och ger en upplevelse av icke-allemansrättslig mark.
Se hot för Orördhet och trolska miljöer, Kulturhistoria och levande landskap och Utblickar
och öppna landskap.

Rekreativa strukturer

I Krägga utredningsområde finns det ett nätverk av identifierade rekreativa strukturer i form av vägar
till/ från bostäder, i norra delen av området, se bilaga 2. Utöver det finns äldre vägar, skogsbilväg, en
nedlagd banvall (delsträcka asfalterad, delsträcka klipps) och två GIS-lagda stigar i Stämviksskogen.
Krägga herrgård har en markerad naturstig utmed Mälaren, genom område 3 Fågelsången och norra
delen av område 2 Krägga storskog, samt genom del av området Kulturhistoria och levande
landskap. Naturstigen är till för deras gäster men även allmänheten kan använda den
(allemansrätten råder). Den är inte digitaliserad som shapefil (GIS).
Söder om Segerstavägen är det betydligt färre identifierade rekreativa strukturer. Slingor går att
finna men man behöver ha en egen lokal kännedom bl.a. om den gamla banvallen och våga gå i
terräng eller veta vad stigar finns i skogen.
Bullret kan motverka utevistelse. Buller stressar kroppen och alstrar högre nivåer av stresshormoner.
Även om man tror sig inte påverkas av buller händer det ändå i kroppen. Medvetet eller omedvetet
kan därför en människa välja att vara i en tystare miljö (inomhus i Krägga) än i en bullrig (utomhus).
Nätverket av rekreativa strukturer kan därför bli underanvänt.

Styrkor:
• Det finns ett nätverk av identifierade rekreativa strukturer i form av vägar till/ från bostäder,
i norra delen av området, se bilaga 2. Utöver det finns äldre vägar, skogsbilvägar, en nedlagd
banvall (en delsträcka asfalterad, en delsträcka klipps) och två GIS-lagda stigar i
Stämviksskogen. Den klippta banvallen är inte GIS-lagd.
• Det finns relativt gott om stigar och lokalvägar i norra delen av utredningsområdet.
• I norr har den gamla järnvägsbron byggts om till GC-väg så att det går att ta sig till andra
sidan Mälaren (östra sidan).
37

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

•
•

•
•
•

Stranden norr om Krägga herrgård är en lokal samlingspunkt.
Krägga herrgård har en markerad naturstig utmed Mälaren, genom område 3 Fågelsången
och norra delen av område 2 Krägga storskog, samt genom del av området Kulturhistoria och
levande landskap. Naturstigen är till för deras gäster men även allmänheten kan använda
den (allemansrätten råder).
Det finns få vägar i södra delen av utredningsområdet, se bilaga 2, och de vägar som finns är
små och mycket sparsamt trafikerade. De passar för promenader.
Bommade vägar söder om Segerstavägen håller nere trafiken på småvägarna.
Vid snö finns det många möjligheter att åka skidor i utredningsområdet söder om
Segerstavägen om man kan tänka sig att spåra själv.

Svagheter:
• Bullret motverkar utevistelse. Buller stressar kroppen och alstrar högre nivåer av
stresshormoner. Även om man tror sig inte påverkas av buller händer det ändå i kroppen.
Medvetet eller omedvetet kan därför en människa välja att vara i en tystare miljö (inomhus i
Krägga) än att vistas i en bullrig miljö utomhus. Rekreativa strukturer kan därför
underutnyttjas.
• Det är betydligt färre identifierade rekreativa strukturer söder om Segerstavägen. Slingor går
att finna men man behöver ha lokalkännedom bl.a. känna till den gamla banvallen och våga
gå i terräng eller veta vad stigar finns i skogen.
• Om man behöver ha med barnvagn, är funktionsnedsatt och behöver rullator e.d. finns färre
slingor.
• Lokalkännedom är viktig för att hitta. Bor man i området och lär känna det så kan man lära
sig hitta men det kommer krävas ett mått av ansträngning, nyfikenhet och viss oblyghet att
hitta var man kan gå. Kommer man utifrån ställs ännu högre krav.
• Det finns en ovanlig koncentration av höga stängsel, kraftiga grindstolpar, höga grindar och
skyltar med texten Obehöriga äga ej tillträde vilket tillsammans skapar en exkluderande
känsla och troligen gör skogsområden otillgängliga (område 4 och 5; inga grindar eller stättor
observerades i fält).
Möjligheter:
• En övergripande möjlighet är att skapa en upplevelse av att man är välkommen att röra sig
på allemansrättslig mark i utredningsområdet.
• Komplettera rekreativa strukturer. Förslag finns i bilaga 2. Det kan anläggas en slinga utmed
stranden norrut som sedan går upp i bostadsområdet. Kan undersökas genom att tala med
boende i Krägga.
• Skapa en eller ett par entréer för allmänheten med informationstavla och möjlighet att sitta
ner i anslutning till tavlan (behöver inte vara möblerat, räcker med naturmark, stenar o.d.).
På informationstavla finns karta med leder. En plats kan vara vid stranden, en annan vid
lanthandeln.
• Tillgängliggör områden för allmänheten genom att stängsel får stättor eller grindar och
markera leder så de skapar en känsla av att ”Jo, jag får gå här”.
• Det är svårt att dämpa buller i området men det vissa möjligheter. Bullerskydd kan anläggas i
form av vindskydd vid ett antal platser runtom i Krägga. Vindskydden ska vara riktade bort
från bullret. Sådana vindskydd skulle då också kunna möta svagheten ”Brist på lokaler att
samlas i”. Kan man lägga till en grillplats så har man skapat en målpunkt och plats för
samvaro samtidigt. Platser som kan vara lämpliga är utblickar över Mälaren inom området
för Variationsrikedom och naturpedagogik.
• Se hot Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla, Kulturhistoria och levande landskap,
Utblickar och öppna landskap, Variationsrikedom och naturpedagogik.
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Figur 15. Område 4 Lövskogen är inhägnad troligen för att undvika viltskador på träden.
Med en grind kan den bli tillgänglig för promenad.

Hot:
•
•
•
•
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Vägbommar kan komma att tas bort så att trafiken ökar. Kan leda till minskat lugn på
promenaden och att barnen inte kan släppas fritt på samma sätt.
Förekomsten av stängsel, staket och skyltar (t.ex. ”Obehöriga äga ej tillträde” och ”Privat
väg”) kan öka. Kan verka avskräckande påbesökare även om det råder allemansrätt.
Ökat buller från E18, Mälarbanan och flygtrafiken.
Se hot Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla, Kulturhistoria och levande landskap,
Utblickar och öppna landskap, Variationsrikedom och naturpedagogik.
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4
4.1
4.1.1.

Slutsatser och rekommendationer
Krägga
Bullerproblematiken

Buller från E18, men också från flygtrafiken, är ett problem för naturrekreation i Krägga. Under
fältbesöket hördes buller kontinuerligt från trafiken på E18 även i sydvästra delen av
utredningsområdet ca 2 km fågelvägen. Eventuellt buller från järnvägen doldes av trafikbullret från
E18. Buller från flygtrafiken var också påtaglig, med relativt korta uppehåll mellan planen. Mätningar
med Arbetsmiljöverkets bullerapp visade värden mellan 55 och 60 dB; i sydvästra delen av
utredningsområdet uppmättes 55 dB. Mätningar genomfördes inte vid Mälarens strand i område 2
Krägga storskog. Kontinuiteten av buller skapar en störning i sig; under fältbesöket uppstod inte
uppehåll med lägre bullernivåer. En annan störning är att det man upplever med andra sinnen t.ex.
en utblick över en sjö som signalerar rofylldhet inte överensstämmer med bullret från trafiken.
Naturvårdsverkets rapport om God ljudmiljö (2007) har förslag till mätetal för olika bullerklasser där
bullerklass 3 anses ge en tillräckligt god ljudkvalitet i friluftsområden och bullerklass D för tätortsnära
rekreationsområden. Bullerklass C föreslås ha tröskelvärde på 45dBA (A-vägd momentan ljudnivå)
och bullerklass D föreslås ha tröskelvärde på 45dBA (A-vägd momentan ljudnivå). Båda klasserna
föreslår också krav på bullerhändelser dagtid och nattetid 06-22.
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 avkoppling. Håbo kommun råder inte över de totala
trafikmängderna men kan lyfta bullerproblematiken till Trafikverket och Länsstyrelsen. Håbo
kommun kan i sin planering av Krägga och som helhet i kommunen försöka minska trafikmängder
och på så sätt bidra till miljömålet God bebyggd miljö och flera utav friluftsmålen.
Callunas slutsats är att det finns behov att minska bullret i utredningsområdet för att stimulera till
utomhusvistelse.
Calluna rekommenderar att styrkorna och möjligheterna beskrivna i Rekreativa strukturer tas
tillvara.
Calluna rekommenderar att skogens förmåga att dämpa buller (en ekosystemtjänst) säkerställs och
förstärks med hjälp av områdesskydd (naturreservat, biotopskydd), naturvårdsavtal och införande av
kontinuitetsskogsbruk.
4.1.2.

Säkerställande och skötsel av upplevelsevärden

Det finns behov av att säkerställa upplevelsevärden i utredningsområdet. Exploateringstrycket och
det aktiva skogsbruket medför att upplevelsevärdena riskerar att försvinna och fragmenteras
samtidigt som Krägga utredningsområde redan har en relativt stor befolkning skapar behov av
långsiktig tillgång till natur för naturrekreation. Strandskyddet är i denna situation inte tillräckligt. Ett
naturreservat eller naturvårdsavtal med tillhörande skötselplan skulle tydliggöra på långsikt för
boende och andra aktörer inriktningen på markanvändningen. Det kan också förebygga konflikter
mellan kommunen och boende. Kontinuitetsskogsbruk kan vara ett alternativ, även ekonomiskt för
markägaren. För detaljer se Möjligheter i SWOT-analys för respektive upplevelsevärde.
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Ett par områden med Orördhet och trolska miljöer och/ eller Skogskänsla är värda att särskilt
uppmärksamma när det gäller upplevelsevärden och hot. För dessa områden, område 1, område 3, 5
och 6 samt skog i område 2 (inklusive nyckelbiotoper, skog med naturvärde och skogar med sociala
värden) rekommenderar Calluna reservatsbildning med framtagande av skötselplan.
4.1.3.

Rekreativa strukturer

Krägga är ett område som har relativt gott om rekreativa strukturer. Med mindre åtgärder kan
svagheter avhjälpas, se Möjligheter i SWOT-analys. Calluna rekommenderar att de beskrivna
åtgärderna genomförs.

4.2
4.2.1.

Skokloster
Säkerställande och skötsel av upplevelsevärden

Det kan finnas behov av att säkerställa upplevelsevärden i utredningsområde. Upplevelsevärdena
och rekreativa strukturer överlappar varandra på flera ställen utmed Mälaren och ett naturreservat
med tillhörande skötselplan skulle tydliggöra på långsikt för boende och andra aktörer inriktningen
på markanvändningen. Skogen skulle då kunna ersättas med statlig intrångsersättning och
kommunen kvarstå som ägare och förvaltare.
Calluna rekommenderar att Håbo kommun utreder möjligheterna att inrätta ett kommunalt
naturreservat utmed Mälaren. Det kan bestå av flera delområden alternativt ha hål i sig för befintlig
bebyggelse.
Calluna rekommenderar att Håbo kommun tar fram en skötselplan. Det finns behov att utveckla
skötseln av kommunens oexploaterade naturmark inom utredningsområdet (område 7).
Skötselplanen bör utgå från befintliga naturvärden och sociala värden där skötselåtgärder syftar till
skogsbruk att bibehålla och om möjligt höja naturvärdena och de sociala värdena med tiden. Med
skötselplanen kan målet för SWOT-analysen säkerställas. I framtagande är det viktigt att skolorna och
förskolan i Skokloster ges möjlighet att delta aktivt och ha inflytande.
4.2.2.

Förskola, fritidsverksamhet och skolverksamhet

Skolnära natur överlappar med område identifierat som ett område med upplevelsevärde
Variationsrikedom och Naturpedagogik. Det är en styrka för skiktet Skolnära natur att det är utpekat
oberoende av vad Calluna kommit fram till i sin analys.
GIS-underlag och besök Slottsskolan under fältbesök visar att Slottskolan med sitt fritidshem
använder naturen mycket i sin undervisning på en mängd olika sätt. Med andra ord används området
för att uppfylla läroplanen. Skolan har tydligt klart för sig vad de gör var och de har synpunkter på
skötseln av skogsmarken. Skolan tar ut eleverna i naturen som en normal del i sin undervisning; det
är inte något extra man gör. Detta innebär att eleverna lär känna naturen där de bor och det
underlättar för eleverna att vara där även på sin fritid.
Callunas slutsats. Det är mycket viktigt att Slottskolans område för skolnära natur, se bilaga 2
Upplevelsevärde Variationsrikedom och naturpedagogik respekteras, säkerställs och sköts så att
skolan kan uppfylla läroplanen och relevanta nationella friluftsmål. Samma gäller för förskolans
områden men här är problematiken mer prekär då förskolebarn kan ta sig betydligt kortare sträckor.
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Calluna rekommenderar att GIS-skiktet Skolnära natur kompletteras med information från Raoul
Wallenbergskolan.
Calluna rekommenderar att kunskap och behov hämtas in från skolan i framtagande av skötselplan
och för utarbetande av detaljplan för Skokloster udde samt att förskola, fritids och skolor ges
möjlighet att vara med i planeringen av skötsel och detaljplanering i Skokloster Udde.
4.2.3.

Detaljplan Skokloster udde

Det finns behov att detaljstudera detaljplaneområdet för Skokloster udde. Det finns också behov att
säkerställa att avverkning av skog och annan fysisk påverkan inte sker på skogen innan planen är laga
kraft vunnen. Tidigare underlag för detaljplanen är från 2009.
Calluna konstaterar att tidigare underlag för detaljplanen från 2009 kommer att uppdateras.
4.2.4.

Ledsystem, informationstavlor och entréer

Det finns behov av information om upplevelsevärden och rekreativa strukturer för boende i
Skokloster men också för besökare som använder Upplandsleden i form av informationstavlor,
markerade leder och entréer.
Calluna rekommenderar en entré vid Måttan (där Upplandsleden startar öster om vägen), en entré
vid badplatsen Måbäck, en entré vid Idealbyn/ stigen ner till område 5 Upplevelsevärde
Kulturhistoria och landskap. Fler entréer kan vara aktuella, en i norra delen av utredningsområdet
och en vid småbåtshamnen. Detta kan med fördel tas med som en del i en skötselplan.
4.2.5.

Upplevelsevärden Skogskänsla område 4

Det finns behov att säkerställa hänsynen kring Upplandsleden.
Calluna rekommenderar en dialog med markägaren hur hänsynen långsiktigt kan säkerställas samt
vilka möjligheter det finns att anpassa skogsbruket till naturvärden, upplevelsevärden och rekreativa
strukturer. Naturvårdsavtal för hänsynen utmed Upplandsleden kan passa. Kontinuitetsskogsbruk för
en större del av skogen skulle på sikt kunna generera större lönsamhet för markägaren än med
kalhyggesbruk.
4.2.6.

Kompetens skötsel av kommunens naturmark

Det finns behov att säkerställa att personal som utför skötselåtgärder har kompetens att bibehålla
och öka naturvärden och upplevelsevärden och ta hänsyn till rekreativa strukturer.
Calluna rekommenderar att om extern personal upphandlas behöver det ställas krav i
förfrågningsunderlag på utbildning, erfarenhet, referenser e.d. som kan visa att vederbörande har
kompetens att samtidigt stödja både naturvärden och upplevelsevärden. I uppdragen ska ingå att
genomförda åtgärder besiktas av Håbo kommun, kommunekolog eller med motsvarande kompetens.
Om intern personal används bör samma krav ställas som på extern personal.

42

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga

Referenser
Håbo kommun. (2018). Handlingsplan för miljöstrategin år 2017-2020.
https://www.habo.se/download/18.2808811615828e5c4fc9e6ca/1478511377051/Handlingsplan%20miljöstra
tegi%202017-2020.pdf.
Länsstyrelsen Uppsala län. (1972). Bildande av naturreservat. Skoklosters naturreservat. Beslut 1972-0822. Dnr 11.121-906-72.
Miljömålsportalen. (2018). God bebyggd miljö/ Planering grönstruktur och vattenområden.
Tillgänglig: https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=85&pl=1
(2018-01-11)
Naturvårdsverket. (2018). Skyddad natur. Webbaserat verktyg. www.naturvardsverket.se. Uttag 2018-0213.
Naturvårdsverket (2018). Sveriges friluftsmål. www.naturvardsverkey.se. Uttag 2018-03-01.
Ottosson, Å. Och Ottosson, M. (2013). Lugn av naturen. Votum & Gullers Förlag.
Stockholms läns landsting. (2004). Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar—Järvakilen.
Rapport 1:2004. Regionplane- och trafikkontoret. ISBN 91-86-57474-4
Stockholms läns landsting. (2018). Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (2018). Grönstruktur/ Gröna
kilar. Uttag: http://rufs.se/sakomraden/gronstruktur/grona-kilar/ (2018-01-11)

GIS-underlag (shapefiler)
Artdatabanken. Skyddsvärda träd via Trädportalen.
Håbo kommun. Vägar, leder, bullerdata, naturvårdsplan, naturvårdsprogram, kulturmiljöprogram, skogar
socialt värde, skolnära natur.
Jordbruksverket. Äng och bete via TUVA.
Lantmäteriet. Bakgrundskarta, terrängkarta.
Lantmäteriet terrängkarta. Jordbruksmark, vattendrag, terrängkurva, brynmiljö, strandlinje, vägnät,
bebyggelse.
Naturvårdsverket och Metria. Naturtyper via KNAS.
Riksantikvarieämbetet. Fornlämningar via Fornminnesregistret FMIS.
Riksskogstaxeringen. Skogsålder och totalvolym via SLU skogsdata.
Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper, Sks Naturvärden, sumpskogar.
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Förväntade upplevelser

Tystnad och ensamhet. Urskog.
”Natu- ren är enkel”. Oplanerad
mångfald (fallna träd m.m.).
”Oplöjd mark”. Stillhet, djup och
ursprung. En trolsk stämning.
Spänning.

Träda in i en annan värld.
Fågelsång. Skogsdofter som ger
minnen. Uppleva årstider. Lugn
och ro. Frånvaro av stadens ljus. En
speciell stämning. Känsla av
storskog som ej tar slut.

Känsla av frihet genom långa
utblickar och vida vyer. Kontraster
mellan olika områden t.ex. skogåker, sjö-skog. Stå vid en kant och
se något annat. Se horison- ten.
Lugn och ro. Vackert och rofullt.

Mångfald, naturhistoria, känsla av
ursprung (kretsloppet). Naturen
som uppslagsbok, finna små
tecken, komma nära djur och
växter, upptäckarglädje och
nyfikenhet.

Öppet landskap, brukad mark, kor
på bete. Historisk uppslagsbok och
förank- ring i hembygden.
Mänskliga verksam- heter, ett
levande kulturlandskap. Representerar något man tappat bort
idag dvs. ett djup och ursprung.
Hemkänsla. Lugn och ro. Vackra
bebyggelsemiljöer.

Frisk luft och sundhet. Bada och
sporta vid vatten. Löpning,
skidåkning, ridning m.m. Hög
prestation och stor strapats. Övervinna naturen. Upptäckarglädje,
nyfiken- het, spänning, utmaning,
klättra upp, otillgängligt, komma
runt.

Bekvämlighet med toaletter,
omkläd- ningsrum, servering,
värmestugor m.m. God tillgång på
varierande spår och leder. Trygghet
med information och uppmärkta
leder. God framkomlighet,
”komma runt”. Vara tillsammans
med familjen, lekplats för barn.

Upplevelsevärden

Orördhet och trolska
naturmiljöer
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Skogskänsla

Utblickar och öppna
landskap

Variationsrikedom
och naturpedagogik

Kulturhistoria och
levande landskap

31

Aktivitet och
utmaning

Service och samvaro
Frilufts- och
sportanläggningar, anlagda
miljöer med god service, god
tillgänglighet, parkeringar och
hållplatser, bra anläggningar,
infor- mation och öppettider.

Anlagda spår och leder;
ridspår, motionsspår,
cykelvägar m.m. Vatten och
bad, klippor, oländig terräng,
djupt vatten, klätterberg m.m.

Äldre bebyggelsemiljöer och
kultur- landskap. Odlad
jordbruksmark. Hagar med
betande djur. Öppna
landskap. Lövträd, ruiner,
torp, murar, fornminnen,
äppelträd, stubbar, kvarnar,
igenväxande vägar m.m.

Varierad natur (både stora och
små områden).
Förkastningsbranter,
slingrande bäckar,
skogsbackar, kalhyggen,
havsvikar, lavar och mossor.
Lättillgängligt.

Utsiktsplatser, klippor, berg,
sjöar, högt belägna platser,
skogsgläntor och bryn.
Öppna, rofyllda platser.

Varierad skogsmark med berg
och sankmark. Både löv- och
barrträd. Djurstigar. Fritt från
skräp. Visst avstånd till
bebyggelse. Skogsljud och
dofter, frisk luft. Porlande
bäckar och grunt vatten. Även
brukad och planterad skog.

Urskog, vildmark,
”Bauerskog”. Äldre barrskog
(helst gran) med grön mossa
och fallna träd. Flyttblock.
Dunkelt ljus. Inga stigar eller
spår av människan. Stort
avstånd till bebyg- gelse.

Naturtyper och miljöer där
upplevelserna återfinns

Serviceanläggningar med
toaletter, omklädningsrum,
matservering, uthyrning m.m.
Rastplatser. Anordnade parkeringsplatser. Hållplatser för
spårtrafik. Informationstavlor.
Brygga för båtar i linjetrafik.

Sport- och
aktivitetsanläggningar t.ex.
friluftsgårdar, badplatser,
småbåtshamnar, skidbackar,
ridskolor och golfbanor. Elljusoch motionsspår. Cykel- och
vandrings- leder. Sjöar och
vattendrag med
vattenaktiviteter.

Kulturhistorisk bebyggelse
(torp, gårdar, etc.). Ängs-, hagoch odlade åkermarker.
Kulturland- skap. Fornminnen
och kultur- lämningar. Aktiva
jordbruk, 4H- gårdar och
större stall.

Variations- och artrika
områden enligt
naturinventeringar. Skogsbryn och strandzoner.
Våtmarker. Naturpedagogiska
objekt och verksamheter.

Sjöar och öppna landskap.
Låg bullernivå. Etablerade
utsikts- platser.

Sammanhängande skogsområden. Skog äldre än 60 år.
Låg bullernivå. Avstånd på
250 m till vägar och
anläggningar. Avstånd på 75
m till kraftledningar.

Äldre skog (äldre än 100 år)
och orörd natur. Låg
bullernivå. Avstånd på 250 m
till vägar och anläggningar.
Avstånd på 75 m till
kraftledningar.

Parametrar

Samvaro, förtäring, värma sig.
Omklädning och hygien.
Informations- inhämtande.
Hyra utrust- ning. Gå
naturstig, barn- verksamhet.
Grilla. Prome- nera och
motionera.

Motionera, jogga, promenera, rida, spela golf, klättra,
åka skidor och pulka,
vattenaktiviteter, åka skridskor,
cykla.

Uppleva kulturhistorien i ett
levande kulturlandskap med
aktiva jordbruk. Undervisning
och studier.
Kunskapsinhämtande. Aktiv
husdjurshållning. Promenera,
rida, cykla, ha picknick, åka
skidor.

Naturobservationer,
undervisning, studier,
naturstig, mulleverk- samhet,
ströva, plocka svamp och
blommor

Slappna av, njuta av utsikten,
ströva, vandra, picknick, rida,
orientering, klättra,
vattenaktiviteter, åka skidor
och skridskor, cykla.

Vandra, ströva, avslapp- ning,
orientering, plocka svamp,
hajk, rida

Ströva och promenera,
slappna av. Naturobservationer och undervisning

Aktivitet

Dåligt underhåll av anläggningar och spår. Bristande
information, ”dålig
service” (öppettider, allmänna
kommunika- tioner m.m.).

Dåligt underhåll av anläggningar och spår.
Nedskräpning av mark och
vatten. Andra störande
brukarkategorier

Storskaliga, fula anläggningar som stör landskapsbilden. Okänslig exploatering. Buller. Bristande
skötsel av bebyggelse och
landskap.

Nedskräpning på mark och
vatten. Buller och lukt.
Storskaligt och okänsligt
skogsbruk. Igenväxande
naturbetesmarker. Andra
störande brukarkategorier.

Nedskräpning, buller och lukt.
Storskaliga, fula anläggningar
som stör landskapsbilden. Avspärrade områden. Andra
störande brukarkategorier

Nedskräpning, buller, ljus och
lukt. Storskaligt och okänsligt
skogsbruk. Avspärrade
områden. Närhet till
bebyggelse och verksamheter.
Andra störande
brukarkategorier

Nedskräpning, buller, ljus och
lukt. Okänsligt skogs- bruk.
Andra störande
brukarkategorier.

Störning

Markanvändningskartan
Adress- och orienteringskartor
Fritids- och turistkartor
Översiktsplaner Underlag för
fritids- och
rekreationsplanering

Markanvändningskartan
Adress- och orienteringskartor
Översiktsplaner Underlag för
fritids- och
rekreationsplanering

Markanvändningskartan
Kulturhistoriska miljöer och
fornminnen (RTK)
Kulturmiljöprogram
Adresskartor Översiktsplaner

Markanvändningskartan
Naturkataloger Skötselplaner
Grönplaner Översiktsplaner

Markanvändningskartan
Topografisk kartan
Tysta områden (RTK)

Markanvändningskartan
Flygbildskartering (RTK) Tysta
områden (RTK) Trafikmängder

Markanvändningskartan
Flygbildskartering (RTK) Tysta
områden (RTK)
Nyckelbiotyper Kommunala
naturinven- teringar
Trafikmängder

Underlag
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Bilaga
1 – Matris upplevelsevärden
Bilaga 2. Metod för upplevelsevärden

Stegvis beskrivning av metoden för upplevelsevärden. Källa: Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna
kilar—Järvakilen.
Rapport
1:2004. Regionplaneoch
ISBN 91-86-57474-4.
Bilaga 2. Stegvis
beskrivning
av metoden
förtrafikkontoret.
upplevelsevärden.
Källa: Upplevelsevärden i
Stockholmsregionens gröna kilar—Järvakilen. Rapport 1:2004. Regionplane- och trafikkontoret. ISBN 91-86-57474-4.
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Bilaga 2

Kartor med upplevelsevärden
och rekreativa strukturer

Figur 1. Underlag Orördhet och trolska miljöer
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Figur 2. Underlag Skogskänsla

3
Ädellövskog
Lövsumpskog
Mycket torra/fuktiga områden
Våtmark

Utredningsområde

Träd med ålder över 60 år

Barrskog

Triviallövskog

Skogskänsla

Avstånd till väg och järnväg

>70

55-70

dB(A) max, 5m över mark

0

0,25 0,5

km
1

Datum kartproduktion: 2018-01-10

¯

Översiktlig kartläggning av upplevelsevärde och rekreativa strukturer / Skokloster och Krägga, Håbo kommun 2018

4
4

2

6

Figur 3. Upplevelsevärde Orördhet och trolska miljöer samt Skogskänsla
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Figur 4. Underlag Utblickar och öppna landskap
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Figur 5. Upplevelsevärde Utblickar och öppna landskap
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Figur 6. Underlag Kulturhistoria och levande landskap
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Figur 7. Upplevelsevärde Kulturhistoria och levande landskap
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Figur 8. Underlag Variationsrikedom och naturpedagogik
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Figur 9. Upplevelsevärde Variationsrikedom och naturpedagogik
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Figur 10. Underlag Rekreativa strukturer
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Figur 11. Rekreativa strukturer med förslag på kompletteringar
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