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Karta Sollentuna

Sollentuna 5850 hektar
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Naturvård i översiktsplanen 2012
”Grönstrukturens funktion i den 

bebyggda miljön och hur den bäst 
tas tillvara och värnas föreslås 
utredas i en tematisk fördjupning”

”från de större naturområdena sträcker 
sig mindre närnatur in i de mer 
bebyggda delarna av kommunen.”

”skötseln av närnaturen utgår från 
ekologiska, kulturhistoriska och 
rekreativa värden”.
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Naturvård i översiktsplan 2018
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Naturvård
- med nya underlag

– Stor utmaning! Vi har underlag, även om de fortfarande kommer 
utvecklas och nya kommer. Koppla skötselinsatser till nya 
underlagen är viktigt.
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Naturvård i 
Sollentuna 

- förvalta och utveckla
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Naturvård
-tillämpa ekologiska landskapssamband



Rikard Dahlén

Tillämpa 
ekologiska landskapssamband

Analysen bygger på
Vilka faktorer som gynnar artgruppens födosök
Vilka faktorer som gynnar artgruppens föryngring
Vilken spridningsförmåga artgruppen har
Vilka kvaliteter i landskapet som underlättar artgruppens spridning
Vilka faktorer som försvårar artgruppens spridning (barriärer)
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Vildbinätverket
- tillämpa ekologiska landskapssamband

Innovativ naturvård WWF
Samarbete: Calluna, SLU och 

Sollentuna kommun
Utveckling av analysmetoden 

för ekologiska 
landskapssamband

Motiven för kommunen:
Ökar biologiska mångfalden
Sprider kunskap i kommunen

= Blomrika gräsytor
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Blomrika gräsytor
-tillämpa ekologiska landskapssamband

Blomrika gräsytor
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Blomrika gräsytor
-tillämpa ekologiska landskapssamband

Blomrika gräsytor
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Blomrika gräsytor
- mål för åtgärder

Förstärka faktorer som gynnar artgruppens födosök
Förstärka faktorer som gynnar artgruppens föryngring

Kan även ge bättre spridningsmöjligheter
Kan även minska barriäreffekter
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Blomrika gräsytor
- val av skötselmetod

A. På områden som redan är lite mer artrika 
kommer vi att övergå från upprepad gräsklippning 
med gräsklippare till slåtter lite senare på 
sommaren. Den senare slåttern gör att många 
växter hinner blomma och sprida sina frön. Efter 
slåttern samlas gräset upp. Blomrikedomen på 
gräsmarker gynnas av att marken magras ut genom 
att det som har slagits tas bort. Flera av slåtterytorna 
kommer att slås med hästdragen slåttermaskin. 
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Blomrika gräsytor
- val av skötselmetod

B. Vissa områden som idag inte innehåller så 
många blommor kommer att få ökad blomrikedom 
genom insådd av ängsväxtfrön eller genom 
plantering av små ängsväxtplantor. 
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Blomrika gräsytor
- val av skötselmetod

C. En metod som ger mycket blommor redan 
första året är insådd av nektarväxter. Med ett urval 
av olika arter kan man skapa en varierad blomning 
som sträcker sig under flera månader. 
Nektarväxterna som sås in i gräsytorna ger mer 
intryck av en åker med många blommande växter. 
Här blir mångfalden av olika blommor inte lika stor 
som på en blommande äng.
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Blomrika gräsytor
- val av platser

Nr Id kat Namn
1 1a A Bergkällavägen äng vid dagvattendamm 
2 1b A Bergkällavägen vägkant dagvattendamm
3 2 A Rotebro Norrvikenleden vid E4-bron 
4 3 C Tuna åkrar mellan Skillinge golfbana och E4an
5 4a B Norrviken Sollentuna kyrka nordöstra 
6 4b C Norrviken Sollentuna kyrka nordvästra
7 5a A Torparängen nordväst
8 5b A Torparängen sydväst
9 6 B Skogsängsvägen
10 7 C Tunbergets trafikplats gångväg
11 8a C Häggvik överdäckning nordöstra
12 8b B Häggvik överdäckning sydvästra
13 9 C Knista backar
14 10a A Helenelunds sandhed
15 10b A Helenelunds sandhed vägkant gångväg
16 11 B Silverdal Sollentunavägen gång- och cykelväg 
17 12a B Silverdal bäck fuktäng norra
18 12b B Silverdal bäck fuktäng södra
19 12c C Silverdal nektarväxter vid Silverdalsdammen
20 12x A Silverdal fuktäng vid Silverdalsdammen
21 12d B Silverdalsbäcken utmed bäckfåran
22 12e C Silverdal nektarväxter östra
23 12f B Silverdal torräng östra
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Blomrika gräsytor
- val av metod för etablering

1a=släpp upp vegetation
2a=insådd lokala fröer
2b=insådd köpta fröer
3a=fläckupptagning
3b=helt ny yta
3c=magra ut med sand 
4a= lokala pluggplantor 
4b= inköpta pluggplantor 
5=färdiga vegetationsmattor 
6=plantera blomrika buskar
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Blomrika gräsytor
Id Namn Areal Befintlig 

vegetation
Mål ny 
vegetation

Metod etablering Löpande skötsel Klassning

4a Norrviken 
Sollentuna kyrka 
nordöstra

3339 Höggräs äng 1a, 2a, 2b, 3a, slåtter PARK

4a

4a. Norrviken Sollentuna kyrka - nordöstra

1a=släpp upp vegetation, 2a=insådd lokala fröer, 2b=insådd köpta fröer, 3a=fläckupptagning, 

4b
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Blomrika gräsytor
- information viktig

Synliggör skötseln
Information på plats och webben
Fördjupande fakta
Dialog på plats
= ger kunniga invånare lyfter naturvården och ger 

bra stöd 
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Naturvård framåtblick
-tillämpa ekologiska landskapssamband

Blomrika gräsytor
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