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DEL 1

INLEDNING
Varför behövs en grönplan?
Vaxholms stad har en unik miljö att värna
om och som skärdgårdsstad med höga
kulturella värden och stor andel natur
behövs en riktning för att bevara och
förstärka dessa tillgångar. I kommunens
vision nämns närheten till natur som
avgörande och med hjälp av grönplanen
kan Vaxholms stad leda arbetet rätt.
Genom att visa hänsyn till ekosystemen
och utveckla kommunen utifrån de
globala såväl som svenska miljömålen
kan Vaxholms stad bli ännu grönare.

Vad är en grönplan?
Kunskap om biologisk mångfald, var
naturvärden finns och hur sambanden
ser ut i en allt mer urbaniserad värld är
en viktig del i en hållbar utveckling. Det
krävs kunskap för att kunna utveckla och
bevara olika värden utan att försämra
framtida möjligheter.
Grönplaner som dokument kan
vara mycket olika beroende på
förutsättningarna, men har gemensamt
att de sammanställer information
4

”Från världens vidsträckta regnskogar till små parker och trädgårdar, från enorma blåvalar till mikroskopiska
svampar – den biologiska mångfalden är den enastående variationsrikedomen av liv på jorden. Vi människor
ingår i och är och helt beroende av denna väv av liv – den förser oss med maten vi äter, filtrerar vattnet vi
dricker och ger oss luften vi andas. Naturen är lika viktig för vårt mentala och fysiska välbefinnande som den
är för vårt samhälles förmåga att hantera globala förändringar, hälsohot och katastrofer. Vi behöver naturen i
våra liv.”
EU:s strategi för biologisk mångfald 2030.

och kunskap tillsammans med
handlingsprogram och visioner som
finns för kommunens gröna värden. En
grönplan ger möjligheten att aktivt arbeta
med ”det gröna” och implementera
kunskapen i alla led. Det gäller fysisk
planering till exploatering, drift samt
arbete kring målet att kommunen ska
möjliggöra en hållbar tillväxt.
För Vaxholms stad innebär en grönplan
möjligheten att arbeta med kommunens
gröna värden på flera sätt vilket bidrar till
en god stadsmiljö. Grön infrastruktur och
biologisk mångfald ger förutsättningar
för samhällsviktiga ekosystemtjänster
och möjligheten till rekreation, idag och i
framtiden.

Bakgrund
Vaxholms stad ligger i Stockholm inre
skärgård med en befolkning på ca 12 000
personer (2021) och utgörs av den gröna
halvön Bogesundslandet samt cirka 70
öar varav 57 är bebodda.
Som skärgårdskommun är vattnet
en viktig del av Vaxholms karaktär
tillsammans med det gröna. Barrskog

och hällmarker dominerar med inslag av
ädellövträd och öppna marker som bland
annat är efterlämningar från kommunens
militärhistoria och jordbruk. Närheten till
det blå och gröna innebär att kommunen
har många naturvärden att beakta.
Vaxholms stad saknar en övergripande
plan för hur kommunens gröna värden
ska hanteras. Tidigare arbete har
resulterat i olika underlag och dokument
som beskriver kommunens gröna
områden och samband med fokus på
kommunens mest tätbefolkade ö, Vaxön.
Vaxholms grönplan ska lyfta gröna
värden och bidra med kunskap som ska
öka förståelsen för grönstrukturens
betydelse i hållbar planering och
samhällsutveckling.
Kommunen har sedan 2013 en blåplan som
är ett tematiskt tillägg till Vaxholms stads ÖP
2030. Grönplanen i sin tur är ett besluts- och
planeringsunderlag för kommunens framtida
utveckling. Den är därmed ett komplement,
men inte ett tematiskt tillägg, till kommunens
översiktsplan.

Syfte

Framtagande av grönplanen

Vaxholms stads grönplan är ett
styrdokument som visar riktning,
utredningsbehov och åtgärder för
kommunens grönområden och
hållbara utveckling. Genom planen ska
kommunen:

Uppdrag

• förstärka befintlig och framtida grön
infrastruktur1

Som styrdokument vägleder grönplanen
kommunens övergripande arbete med
gröna frågor genom definierade mål
och tillhörande riktlinjer. Grönplanen
utgör ett underlag för arbetet inom
samhällsplanering och naturvård samt
stöd vid myndighetsutövning i kommunen.

• öka resiliensen2 hos grönområden
• höja förståelsen för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster
• tillgängliggöra och främja friluftslivet
Grönplanen ska utgöra ett
kunskapsunderlag för fysisk planering,
lovgivning, drift och förvaltning.
Genom att vara ett pedagogiskt
verktyg ska grönplanen informera
både beslutsfattare, exploatörer och
allmänheten om de värden naturen ger
människor och samhället.

1
Ekologiskt funktionella nätverk av
livsmiljöer, strukturer, naturområden och anlagda
element som utformas, brukas och förvaltas på
ett sätt så att biologisk mångfald bevaras, samt
att för samhället viktiga ekosystemtjänster
främjas i hela landskapet.
2
Kapaciteten hos ett system, till exempel
en skog, att hantera förändringar och fortsätta att
utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt
2020-06-04 §84/2020 att ge
hållbarhetsenheten i uppdrag att påbörja
arbetet med att ta fram en grönplan för
Vaxholms stad.

Arbetet har delvis finansierats av
Naturvårdsverkets bidrag till lokala
naturvårdssatsningar (LONA).

Avgränsning
Den geografiska avgränsningen
av grönplanen är kommunens
gränser med fokus på de förslag till
utvecklingsområden som finns utpekade
i kommande översiktsplan. Grönplanen
behandlar ekosystemtjänster och
biologisk mångfald, spridningssamband,
rekreation och möjligheten till utveckling
i kommunen med hänsyn till gröna
kvaliteter.
Grönplanen ska gälla till 2040 för att
stämma överens med kommunens

kommande ÖP 2040 och ge en inriktning
för olika åtgärder som kan genomföras
i förhållande till det behov som lyfts i
översiktsplanen.
Naturtyperna ädellövskog och äldre
hällmarkstallskog utgör en större
del av kommunens naturtyper samt
är utpekade ansvarsmiljöer3 och blev
därför prioriterade för analysen av
spridningssamband utförd av Sweco.
Inventeringar av andra naturtyper ska
fortsätta och komplettera grönplanen
under åren. Planen ska också visa
vilka samband som finns i förhållande
till naturtypernas spridning och hur
dessa kan stärkas eller undvikas i
befintliga områden samt vid framtida
samhällsutveckling.
Grönplanen är ett styrdokument som ska
vägleda och stödja kommunen i arbetet
med att vårda, stärka och utveckla gröna
värden. Grönplanen tar inte ställning till
vilka grönytor som kan bebyggas eller
tas i anspråk på annat sätt. Ytterligare
inventeringar av naturområden kommer
att krävas i samband med exempelvis
detaljplanering, lovgivning och
förvaltning.
3
Ansvarsmiljöer innebär att vissa
skogsförekomster har så höga värden av
ekmiljöer eller tallskog att de betraktas som
värdefulla ur ett nationellt perspektiv.
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Läsanvisning
Grönplanen vänder sig till kommunens
tjänstepersoner som underlag för det
dagliga arbetet inom fysisk planering,
lovgivning, exploatering och drift med
koppling till Vaxholms grönstruktur.
Grönplanen vänder sig även till politiker
som stöd för ställningstagande kring
utveckling och medborgare för ökad
kunskap kring gröna värden.
Del 1 ger övergripande information om
vad en grönplan kan vara samt bakgrund
och syfte för kommunens grönplan.
Avgränsning och koppling till Vaxholms
stads reglemente tydliggörs. Del 1 ger
även en bakgrund till varför grönplanen
har tagits fram samt vad den ska uppnå
och är således av intresse för samtliga
målgrupper.
Del 2 anger grönplanens mål och
riktlinjer inom arbetet med naturvård,
grönstruktur och friluftsliv med
åtgärdsförslag kopplade till respektive
målområde. Förslag på uppföljning av
grönplanen anges för att tydliggöra
planens användning och utveckling
framåt. För kommunens förvaltningar
bidrar del 2 med en arbetsinriktning för
hur och var arbetet med gröna värden
kan utvecklas. Kommunala enheter ges
planeringsförutsättningar så att tydligare
6

ställningstaganden kan tas i ett tidigare
skede inom processer och drift.
Del 3 innehåller nulägesbeskrivning
av kommunens grönstruktur inklusive
resultat av den spridningsanalys
som gjorts för hällmarkstallskog
och ädellövskog. Beskrivningen om
tillgängliga ekosystemtjänster utefter
markanvändning visar var tjänsterna
finns och kan användas som ett underlag
vid bebyggelseutveckling och drift.
Kartläggningen av natur- och
kulturvärden ger ett underlag för
kommunens enheter gällande hantering
av utpekade värden vid planering, drift,
skötsel och handläggning. Vid fysisk
planering och bygglovsprövning krävs
också att hänsyn tas till allmänna
intressen (2 kap. PBL), vilket grönplanen
kan bidra till genom underlaget om
kommunens gröna infrastruktur och på
så sätt bemöta allmänna intressen.
Del 4 utgörs av definitioner och
begrepp inom grönstruktur och hållbar
samhällsutveckling. Kännedom ges
även om styrdokument och policys från
internationell till kommunal nivå, samt
kommunala underlag som finns sedan
tidigare. Del 4 knyter Vaxholms stads
grönplan till omvärlden och riktningen
som krävs för en hållbar framtid.

Bild: Vaxholm stad..

Utmaningar
Inom Vaxholms stad finns flera
utmaningar kopplade till grön
infrastruktur och naturvärden eftersom
motstående intressen kan uppstå vid
stadsutveckling.
Ökad befolkning
Inom kommunen planeras
bebyggelseutveckling på flera öar
för att möjliggöra bostäder. Det kan
ge negativa effekter, inte bara för de
gröna sambanden och den biologiska
mångfalden men även för kvaliteten på
bebyggelsen, då gröna inslag förhöjer
värdet. Växande bebyggelse skapar ofta
fragmentering av naturen och tidigare
sammanhängande områden kan delas
upp, bli mindre eller försvinna helt. För
ett stabilt nätverk av gröna värden behövs
medvetenhet om hur samhället kan
utvecklas i samspel med den natur som
finns.
Demografisk förändring
Åldersfördelningen i befolkningen
utgörs av en allt större andel äldre. Det
skapar andra förutsättningar i livet och
behovet av gröna områden kan öka.
Ofta spenderas mer tid runt och utanför
hemmet vilket ställer högre krav på
kvalitet och tillgänglighet till bostadsnära
grönområden.

Försämrad hälsa och socialt värde
Forskning visar att människor blir allt
mer stillasittande och att vår dagliga
rörelse minskar. Att möjliggöra för
rekreation, rörelse och naturupplevelser
i staden förebygger åkommor som
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt
stressymptom. För att minimera dessa
risker behöver Vaxholms stad förbättra
tillgången till kommunens gröna
områden och utveckla områden som
främjar den sociala hälsan hos invånare.
Klimatförändringar
Klimatförändringarna märks redan idag
men kommer att bli tydligare i framtiden.
I Stockholmsregionen kommer det att bli
varmare med fler värmeböljor samt mer
nederbörd och skyfall. Som kustkommun
behövs det även på lång sikt även
planeras för en höjning av havsnivån.
Genom att lyfta och värna kommunens
grönstruktur kan den bidra till att hantera
extrema väderhändelser. Våtmarker och
översvämningsområden med växtlighet
utjämnar flöden medan träd och
skogsområden ger skugga och utjämnar
temperaturen. En stad som ser värdet i
det gröna skapar bättre förutsättningar
för framtida generationer att leva och
må bra i ett samhälle som har inbyggd
motståndskraft.

Minskad biologisk mångfald
De senaste åren har frågan kring den
minskande biologiska mångfalden och
vikten av ekosystemtjänster blivit allt mer
aktuell och kritisk. Minskad biologisk
mångfald ger sämre förutsättningar för
stabila ekosystemtjänster, som i sin tur
utgör livsviktiga förutsättningar för vår
värld.
En del av hotbilden mot biologisk
mångfald är den ökande mängden
invasiva arter som etablerar sig i landet.
En invasiv art transporteras med hjälp av
människan och konkurrerar ut inhemska
arterna eftersom de saknar naturliga
fiender. I värsta fall kan livsmiljöer och
ekosystem påverkas på ett så negativt
sätt att systemen inte kan återhämta sig.
Trots att Vaxholms stad är relativt
förskonat från invasiva arter så
pågår ett arbete med att bekämpa
de arter som finns i kommunen.
Åtgärdsprogram har tagits fram och
kommunen kommunicerar information
om hur markägare på bästa sätt bör ta
hand om de arter som uppkommer på
fastigheterna.
Ytterligare ett hot mot den biologiska
mångfalden är bristen på hävd och bete
vilket ger igenväxning av jordbruksmark.
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Tidigare gav jordbruket ett varierande
landskap där betesdjur höll markerna
öppna vilket gav ängar med varierande
flora. Idag är jordbruket mer monotont
och kvarvarande ängs- och betesmarker
är därför viktiga att fortsatt bruka för
den biologiska mångfalden och gröna
infrastrukturen.
Barriärer
I ett allt mer fragmenterat landskap är
det av största vikt att vara medveten
om var barriärer finns och hur man kan
minska deras påverkan. Barriärer kan
utgöra hinder för att besöka naturen
men även för gröna samband, lokalt
och regionalt. Planeringen av vägar,
bebyggelse och infrastruktur behöver
därför utvecklas så de inte utgör
ytterligare barriärer.
I Vaxholm kan även vattnet utgöra
en barriär för människor och natur,
vilket behöver tas i beaktning vid
bebyggelseutveckling i kommunen.
Genom att bevara naturtyper i närheten
av kusten kan sambanden mellan öar
istället bli starkare vid bebyggelse.

8

värden försvagas eller försvinner. När
grönplanen implementeras i kommunens
arbete och används som underlag
hos tjänstepersoner och politiker kan
framtida arbete bli mer hållbart.
Målkonflikter
Arbetet med hållbar utveckling och
miljöfrågor kan skapa intressekonflikter.
Till exempel innebär ofta
samhällsutveckling att naturområden
tas i anspråk för bebyggelse, vilket
minskar möjligheterna till biologisk
mångfald, ekosystemtjänster och
rekreationsvärden. Samtidigt innebär
bebyggelseutveckling vanligtvis
en ekonomisk vinning och bättre
levnadsstandard.
Illustration: Kjell Ström/Naturvårdsverket

Bilden visar en lösning på barriärer i landskapet
genom att bygga en ekodukt över en bilväg.

Bristande kunskap
För Vaxholms stad handlar grönplanen
lika mycket om åtgärder som tillgänglig
kunskap. Det handlar om att sprida och
förankra kunskapen om hur de gröna
värden bäst förvaltas och utvecklas.
Ofta brister kännedomen om vad
gröna värden innebär och hur de bäst
bevaras vid bebyggelseutveckling och
exploatering, vilket resulterar i att

Vaxholm stads grönplan kan ställas mot
ekonomiska och sociala intressen samt
andra styrdokument, till exempel vid
planering eller ändrad markanvändning.
Därför är det viktigt att hitta synergier
mellan olika mål, då bevarande och
utveckling av natur- och kulturområden
har fler positiva än negativa effekter på
miljömål samt sociala och ekonomiska
mål.

DEL 2

STÄLLNINGSTAGANDE
Mål och riktlinjer
Vaxholms stad ska ha en tydlig ambition
att värdera och värna kommunens
naturmiljöer, belysa hur framtida
utmaningar ska hanteras och ge förslag
på åtgärder som främjar naturvärden.
Grönplanens mål ska verka långsiktigt för
att kunna tillämpas på bästa sätt.
Grönplanens mål och riktlinjer ska utgöra
en grund för kommunikation och kunskap
när åtgärdsförslagen berör privata
fastighetsägare.

MÅL 1

Öka medvetenheten om gröna värden
Vaxholms stads grönplan ska utgöra en
kunskapsbank och öka förståelsen för
människans samspel med naturen.

MÅL 2

Stärka den gröna infrastrukturen och
svaga samband
Kommunens gröna infrastruktur värnas
och stärks vid bebyggelseutveckling.
Grönplanen ska utgöra ett underlag vid
planering, lovgivning, exploatering och
drift.

Riktlinje 1.1 Informera allmänheten vid
större insatser som påverkar naturen i
anslutning till bebyggelse.

Riktlinje 2.1: Främja ekosystemtjänster
och grön infrastruktur vid fysisk
planering.

Riktlinje 1.2: Förebygga konflikter med
kunskapsspridning.

Riktlinje 2.2: Undvika påverkan
på natur- och kulturvärden vid
bebyggelseutveckling.

Riktlinje 1.3: Öka medvetenheten om
kommunens värdefulla grönområden
genom informationsinsatser till
allmänheten.

Riktlinje 2.3: Identifiera grönområden
som behöver extra insatser.
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MÅL 3

Bevara värdefulla grönområden och
natur

Värna och utveckla biologisk
mångfald och ekosystemtjänster

Komunens värdefulla grönområden ska
identifieras och värnas. Biotoperna utgör
en viktig del av kommunens gröna värden
och behöver bevaras för framtiden.

Kommunen ska värna om befintliga
områden med hög biologisk mångfald och
skapa bättre förutsättningar så att
resiliensen ökar.

Riktlinje 3.1: Förstärka och värna
kommunens ansvarsmiljöer.

Riktlinje 4.1: Utveckla planering, drift
och förvaltning som främjar biologisk
mångfald.

Riktlinje 3.2: Motverka barriäreffekter
och stärk svaga samband.
Riktlinje 3.3: Identifiera bevarandevärda
naturområden med höga ekologiska,
kulturella och sociala värden, till
exempel betesmark.
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MÅL 4

Riktlinje 4.2: Genomföra åtgärder för att
stärka ekosystemtjänster.
Riktlinje 4.3: Främja mångfunktionalitet
och öka kvaliteten i kommunens parker
och grönområden.

MÅL 5

Öka tillgängligheten till
gröna områden för alla invånare
Kommunens invånare ska ha lika
möjligheter att uppleva naturen och
friluftslivet oavsett ålder, bakgrund,
funktionsvariation eller nationalitet.

Riktlinje 5.1: Förbättra tillgängligheten
till rekreation för personer med
funktionsvariation på utvalda platser i
naturen.
Riktlinje 5.2: Öka tillgängligheten till
rekreations- och friluftslivs genom att
bygga ut gång- och cykelvägar.

Åtgärder

Åtgärdsförslag våtmark

Åtgärdsförslag ängs- och betesmark

Åtgärdsförslagen i grönplanen vänder sig
främst till kommunen. Förslag som berör
privata fastighetsägare med till exempel
värdekärnor4 på sin fastighet utgörs av
kommunikation och information om vad
fastighetsägaren kan utföra för att bidra
till kommunens arbete med bevarandet av
natur- och kulturvärden.

Våtmarker inom kommunen återfinns
främst på privat mark vilket kan försvåra
arbetet med restaurering och skydd.
Utifrån nuläget behöver kommunen
därför aktivt arbeta med frågan om
våtmarkernas bevarande i förhållande till
biologisk mångfald, ekosystemtjänster
och klimatanpassning.

Historiskt är Vaxholm en kommun
med mycket jordbruksmark som i hög
utsträckning idag är bebyggd eller
igenväxt. Det biologiska kulturarvet6
behöver därför lyftas genom visad hänsyn
och bevarande av områden där värden
återfinns.

Åtgärdsområdena har valts baserade
på det underlag som finns inom
kommunen. Inventeringar och regionala
kunskapsunderlag har bidragit till
åtgärdsförslagen och hur kommunens
fortsatta arbete med natur- och
kulturvärdena ska ske.

• Utför inventering av våtmarker för
att tydliggöra deras naturvärden och
möjliga rekreationsmöjligheter.

• Genomför inventering av historiska
och nutida ängs- och betesmarker för
att kartlägga tillgängliga värden.

• Kartlägg potentiellt samarbete med
fastighetsägare som har våtmarker
på sin mark, för att restaurera utifrån
ett naturvårdsperspektiv.

• Värna det biologiska kulturarvet vid
planering och förändrad
markanvändning.

Aktuell kunskap om våtmarker, ängoch betesmarker och övriga skogstyper
är bristfällig inom kommunen. Fler
inventeringar likt den för ädellövskog
och äldre hällmarkstallskog behöver
genomföras inom kommunen för att förstå
hur naturtyperna kan bevaras och bidra till
den biologiska mångfalden.

4
Värdefulla livsmiljöer som utgörs av
avgränsade områden. I förhållande till bestånd,
struktur och artförekomster har värdekärnorna
betydelse för biologisk
mångfald och utgör områden där arter kan leva
och reproducera sig.

5

• Inventera möjligheten att nyttja
våtmarker som mångfunktionella ytor,
till exempel för klimatanpassning och
dagvattenrening.

5
Våtmark definieras enligt
Naturvårdsverket som mark där vatten under en
stor del av året finns nära under, i eller strax över
markytan.

• Inled samtal med kommunens jordbrukare för att se hur samverkan kan
främja biologisk mångfald inom
jordbruket

6
Enligt Riksantikvarieämbetet innebär
biologiskt kulturarv natur som berättar om kultur
och utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som
uppstått, utvecklats eller gynnats genom
människans nyttjande av landskapet och vars
långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas
positivt av brukande och skötsel.
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Åtgärdsförslag ansvarsmiljöer
Åtgärder för ädellövskog
För vissa åtgärdsförslag behöver
platsbesök och inventeringar genomföras
så att rätt åtgärd genomförs på rätt plats.
Det gäller såväl inom planering som drift
där värdekärnor kan påverkas.
Eftersom ädellövsskogar som naturtyp
minskat i landskapet är de viktiga att
värna om avseende den biologiska
mångfalden och rekreationella värden.
De isolerade habitatnätverken7 av ädellöv
på Rindö, Skarpö och mindre öar behöver
därför visas stor hänsyn eftersom
spridningen är mycket begränsad. De
två utpekade klivstenarna på Tynningö
och Storskär är därför viktiga för fortsatt
spridning (bilaga 6, karta 1).
Karta 5 visar kommunens värdekärnor
och i bilaga 6 visar kartorna 5-7
habitatnätverken för ädellövskog.

7

Habitatnätverk består av
sammanhängande livsmiljöer för en art eller
artgrupp. Det finns möjlighet för arter att röra sig
mellan livsmiljöerna och ha genetiskt utbyte
mellan populationer.

12

• Utvärdera skötselplanen för Kullö
naturreservat och säkerställ fortsatt
skötsel av värdekärnor.
• Genomför inventeringar av
värdekärnor vid detaljplanering eller
förändring av markanvändning intill
eller i dem.
• Friställ ädellövträd i värdekärnor
där igenväxning förekommer, vilken
kan utgöras av triviallöv eller gran.
Åtgärden kan vara lämplig på till
exempel Norra Bogesund, Resarö,
Rindö och Tynningö för att stärka
utpekade samband (bilaga 6, karta 1).
• Röj fram skogsbryn i värdekärnor
med ädellövträd och spara högar med
ris och grenar som insektsdepåer i
soliga lägen. Åtgärden är lämplig på
till exempel Resarö utmed väg 274
och runt åkermark med värdekärnor i
närheten.

• Möjliggör för plantering av inhemska
ädellövsarter på kommunal mark
för att stärka det svaga sambandet
mellan öst och väst på Vaxön (bilaga 6,
karta 3).
• Kommunicera möjliga åtgärder
för viktiga och svaga samband för
ädellöv med fastighetsägare. Till
exempel kan åtgärden riktas mot
det svaga sambandet mellan norra
Tynningö mot Bogesund eller det
viktiga sambandet mellan Kullö och
Bullerholmen (bilaga 6, karta 1).
• Utred lämpliga områden för
biotopskydd i kommunen, till exemepl
vid Mjöldammen och Killingeviken.
• Utred hur klivstenarna på Kullö
och Tynningö kan bevaras för att
möjliggöra fortsatt spridning av
ädellövskog (bilaga 6, karta 1 ).

Åtgärder för äldre hällmarkstallskog
För vissa åtgärdsförslag behöver
platsbesök och inventeringar genomföras
så att rätt åtgärd genomförs på rätt plats.
Det gäller såväl inom planering som drift
där värdekärnor kan påverkas.
I kommunens skärgårdslandskap är äldre
hällmarkstallskog en utspridd naturtyp.
En stor del hittas bland bebyggelsen och
ingår i kommunens gröna infrastruktur.
Spridningen mot Värmdö och indirekt
Österåker (bilaga 7, karta 6 och 5) behöver
stärkas i landskapet och naturtypen
behöver värnas vid bebyggelseutveckling,
inte minst för det rörliga friluftslivet och
rekreation.
Karta 6 visar kommunens värdekärnor och
i bilaga 7 visar kartorna 2-4
habitatnätverken för äldre hällmarkstallskog.

Luckhuggning
innebär att träd som
växer under eller
nära gamla tallar tas
bort. Även yngre
tallar kan
behöva tas bort.

• Genomför inventering av värdekärnor
vid detaljplanering eller förändring av
markanvändning intill eller i dem.
• Kommunicera möjliga åtgärder med
fastighetsägare inom viktiga och
svaga samband för äldre tallskog.
Åtgärden kan riktas mot de svaga
sambanden från till exempel
Bullerholmen till Gåsvik eller
Bogesundslandet och norra Tynningö
(bilaga 7, karta 1).
• Skapa och placera ut död ved.
Underlag behöver tas fram så att
åtgärden utförs på rätt plats.

Död ved kan skapas på flera olika
sätt:

Fällning av träd. De fällda träden bör
placeras i både solbelysta och skuggiga
lägen för att attrahera olika arter.
Att skada medelålders träd genom att
åstadkomma skada på stammen. Skadan ska göras på nedre delen av stammen och kan göras genom katning eller
brandljud.
Kapa levande tallar för att påskynda
processen. Stående död ved skapas
också naturligt och kan då vara viktigt att
bevara.

• Utred hur klivstenarna på Engarn,
Tynningö och Getholmen kan bevaras
för att möjliggöra fortsätt spridning
(bilaga 7, karta 1).
• Främja kommunens kalhyggesfria
skogar med kunskapsunderlag om
biologisk mångfald.
• Friställ äldre tallar genom
luckhuggning. Genomförs till exempel
på norra Tynningö, norr om Rindö
hamn samt i närheten av bebyggelse
på kommunens mark.
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Åtgärdsförslag bostadsnära parker och
grönområden
För att på bästa sätt utveckla och ta
till vara på kommunens parker och
grönområden behövs en tydlig inriktning
och målsättning för vad som ska uppnås i
förhållande till möjligheter och funktioner.
En förutsättning för en förbättrad
folkhälsa i kommunen är att kunna nyttja
bostadsnära parker och grönområden på
lika villkor.
Ofta behöver bostadsnära parker uppfylla
flera olika behov och parkernas kvalitet
behöver därför vara hög. Till exempel
kan multifunktionella ytor bidra med
bullerdämpning och insynsskydd mot
trafikerade vägar samt klimatanpassning
vid skyfall och värmeböljor, medan
de också utgör områden för lek och
rekreation.
Världshälsoorganisationen
föreslår att ingen människa ska
ha längre än 300 m till närmsta
grönområde och forskning visar att ju
närmare grönområden man bor, desto
mer besöker man dem.
I Vaxholm ser förutsättningarna olika
ut i förhållande till ö men kommunen
ska sträva efter att följa riktlinjen.
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Sociotopkartering
innebär kartläggning av
grönytor och utemiljöer
ur en kulturell och social
synvinkel där dialogen
med invånarna är i
fokus.

• Kommunen ska tillämpa verktyg som
kompensationsprincipen och
grönytefaktorn vid
bebyggelseutveckling för att
minimera risken att skada natur- och
kulturvärden.

• Genomför en
sociotopinventering
för att kartlägga
hur kommunens
grönstruktur används
och kan förstärkas.

• Skapa grönare skolgårdar med
pedagogisk förankring, till exempel
genom att utöka kommunens
odlingsprojekt.

• Utveckla parker och grönområden
som är lämpliga för mångfunktionella
åtgärder, till exempel
dagvattenhantering och utjämning av
skyfall.

• Förstärk den biologiska mångfalden
och gröna infrastrukturen genom
till exempel vård av gamla träd,
plantering av nya träd och rabatter.
Minst 50% av planterade växter
ska vara främjande för pollinerare
och blomma hela säsongen (aprilseptember).
• Använd riktlinjen för lämpliga avstånd
från bebyggelse till parker och
grönområden vid planering. Riktlinjen
ska utgöra en utgångspunkt vid fysisk
planering, ge vägledning och vara ett
stöd snarare än ett absolut mått.

• Kommunicera med markägare om
värdet av bostadsnära grönområden
och vad som kan göras för att bevara
och utveckla områdena.
• Utred lämplig utveckling för kulturoch naturvärden i Vaxöns parker.
Prioritera åtgärder utefter läge och
tillgänglighet.

Åtgärdsförslag friluftsliv och rekreation
I Vaxholm ses närheten till natur och
vatten som en tillgång för friluftsliv och
rekreation, inte minst vattnet. Närheten
till båt, kanot, kajak och bad uppfyller
mångas önskan om både lugn och
naturupplevelse. Möjligheten att vara
i naturen bidrar inte bara till större
förståelse utan även en ökad folkhälsa.
Men trots att naturen är närvarande i
kommunen, nyttjas den inte av alla. För
personer som är ovana att vistas i naturen
eller inte har samma förutsättningar
kan små hinder medföra att upplevelsen
uteblir.Att tillgängliggöra skogen
med stigar och upplevelseplatser kan
underlätta första steget ut, samtidigt som
kanaliseringen av besökare skyddar övriga
skogen till fördel för djurlivet. Vaxholms
stad ska även sträva efter att erbjuda
läromiljöer i naturen och en variation som
uppmuntrar till lärande.
En viktig del av kommunens gröna
värden är Stockholms gröna kilar: stora,
sammanhängande gröna områden som
sträcker sig genom regionen i anslutning
till bebyggelse. Kilarna är mycket viktiga
för invånarna i region Stockholm och
innehåller stor biologisk mångfald och
kulturhistoria.

• Genomför kampanjer om kommunens
smultronställen varje år.
• Tydliggör kommunens etablerade
strandpromenader och utred
möjligheten att skapa fler, till exempel
på Vaxön, vid Oskars-Fredriksborg
och norra Bogesund.
• Skapa passager mellan grönområden
för ett rörligt friluftsliv. Till exempel
genom att förbinda vandringsleder
från Bogesundslandet mot norra
Bogesund och tillgängliggöra
grönområden runt väg 274 på Rindö
och vid Resarövägen.
• Kartlägg natur- och kulturvärden
utmed kusten för att föreslå lämpliga
kanot- och kajakleder inklusive
anläggningsplatser. Bör göras i
samarbete med berört näringsliv.

RUFS 2050 använder
”gröna hållplatser”
som en beskrivning av
hållplatser inom
kollektivtrafiken som
ligger i närheten till de
gröna kilarna i regionen.

• Kartlägg och
identifiera hållplatser
inom kommunen som
ligger högst 300–500
meter från ett
tillgängliggjort grönområde eller
naturreservat, liknande metodiken för
”gröna hållplatser”.
• Inled samarbete med
frivilligorganisationer för att inspirera
och informera om möjligheter till
rekreation och friluftsliv i kommunen
för olika fokusgrupper.
• Kartlägg naturområden som kan
tillgänglighetsanpassa utifrån
definierade fokusgrupper.  
• Skapa platser i bostadsnära natur
som möjliggör pedagogik och en
varierande läromiljö. Prioritera
områden nära förskolor och skolor.
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Åtgärdsförslag kunskapsuppbyggande

Uppföljning

För att arbetet med kommunens gröna
värden och infrastruktur ska kunna
implementeras i det dagliga arbetet
behöver kunskap finnas tillgänglig och
uppdateras vid behov.

För att Vaxholms stad ska nå en
långsiktigt hållbar utveckling
bör grön infrastruktur och
ekosystemtjänster utgöra centrala delar
i samhällsplaneringen. Grönplanen
är ett kunskapsunderlag och ska visa
riktningen för arbetet med gröna värden
och deras innebörd för kommunen nu och
i framtiden.

• Fortsätt ta fram underlag för
naturtyper i kommunen som ger en
bredare förståelse för den gröna
infrastrukturen.
• Använd aktuella kunskapsunderlag
och inventera utpekade skyddsvärda
naturområden för att kartlägga
skötsel och bevarandeutveckling.
• Ta fram underlag kring kommunens
kulturlandskap och historisk
markanvändning att använda vid
planering och bevarandeutveckling.
• Använd kommunens samverkan i
projektet Gröna kilar för att sprida
information till allmänheten och
hämta kunskap för fortsatt arbete
med kommunens gröna värden.

Uppdatering av planen genomförs år
2040. Uppföljning av åtgärder är lämpligt
att genomföra varje mandatperiod,
för att följa utvecklingen inom mål
och riktlinjer. Genomförda åtgärder
ska även lyftas årligen i kommunens
hållbarhetredovisning. Förslagsvis
genomförs detta i samband med första
uppföljningen 2023.
Utöver den regelbundna uppföljningen bör
det i samhörighet med berörda enheter
utredas om en specifik handlingsplan
behövs för att förtydliga grönplanens
plats i kommunen. Handlingsplanen bör
även innehålla en prioritetsordning för
åtgärdsförslagen, för att lättare kartlägga
genomförandet av åtgärder.
I bilaga 3 finns grönplanens mål och
riktlinjer kopplade till åtgärdsförslagen för
enklare uppföljning.
Bild: Vaxholms stad
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DEL 3

NULÄGESBESKRIVNING

förändrad markanvändning. Inte minst är
våtmarker viktiga att bevara eftersom de
kan stärka ekosystemtjänsterna och bidra
i arbetet med klimatanpassning som
kolsänkor och genom skyfallshantering.

BIOTOP Stockholm

Naturtyper och naturvärden
Naturen utgör en stor del av kommunens
identitet. Klippor längs kusten och
hällmarker med gamla tallskogar
samsas med jordbruksmark, ängsoch betesmarker samt skogar med
ädellöv, våtmarker och kulturhistoriska
lämningar. Som skärgårdens huvudstad
är kommunen rik på histora och
stadsnära natur där naturreservatet
Bogesundslandet utgör halva landytan
och möjliggör bland annat rekreation och
friluftsliv.
Öarna i Vaxholm skiljer sig både i storlek,
bebyggelse och tillgången till natur. Även
naturen i sig kan se annorlunda ut, där
vissa öar har större variation än andra.
Arbetet med kommunens gröna värden
och spridningssamband innebär att fler
naturtyper behöver inventeras, som
gräsmarker för pollinerare och ängsoch betesmarker. En annan naturtyp att
beakta är de våtmarker som kommunen
fortfarande har kvar eftersom naturtypen
historiskt har minskat i och med

Kommunens naturtyper har definierats
genom metodiken i projekt BIOTOP
Stockholm.8 Den grundläggande
databasen över naturtyperna ges i
steg 1 där områden är indelade i olika
huvudklasser med kategoriserade
naturtyper (tabell 2). I steg 2 görs en
flygbildstolkning för att säkerställa
rätt naturtyp, vilket gjordes i analysen
av kommunens ädellövskog och äldre
hällmarkstallskog. Steg 2 innehåller
också fler klassificeringar av naturtyper,
som till exempel skogsmark. I analysen
flygbildtolkades endast östra delen av
Bogesundslandet och därför presenteras
inte alla ytor inom skogsmark i
förhållande till naturreservatets faktiska
områden (figur 1).
Kommande inventeringar i kommunen
ska följa BIOTOP Stockholms metod.
Förklaring av huvudnaturtyperna hittas i
tabell 1.
8 Stockholms länsregionala biotopdatabas, ett

projekt för samskapande och ömsesidigt lärande
för en hållbar planering. Metodiken i projektet
användes i analysen av ädellövskog och äldre
hällmarkstallskog.

Med undantag för vatten så är trädklädd
mark den dominerande naturtypen
i kommunen följt av de urbana
naturtyperna (figur 1). Kommunens
naturtyper består främst av olika
kombinationer av löv- och barrskogar.
Inom skogsmarken är talldominerad
skog på berg i dagen den dominerande
naturtypen. Detta återfinns även
inom kategorin trädklädd mark, där
barrblandad skog på berg i dagen utgör
en stor del av naturtypen tillsammans
med lövblandad skog på berg i dagen.
Även inom urban grönstruktur utgör träd
en stor del av markområdena (främst
lövträd) tillsammans med öppen mark
av gräskaraktär. Inom den urbana
grönstrukturen blir det också tydligt att
den lummiga karaktären, tillsammans
med naturtomtskaraktär, utgör en stor
del av kommunens gröna infrastruktur.
Komplett tabell över kommunens
huvudnaturtyper och deras indelade
kategorier hittas i bilaga 4.

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering (NVI) på
förstudienivå enligt Svenska institutet
för standarder (SIS) har påbörjats för
att lyfta naturvärden i anslutning till
fokusområden inom kommuens arbete
med ÖP 2040 (karta 1).
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Tabell 1. Definitioner av huvudnaturtyper enligt projektet BIOTOP Stockholm. Varje huvudnaturtyp kan delas in ytterligare inom projektet enligt steg 2.

URBAN GRÅSTRUKTUR

Icke-vegetation med mänskligt ursprung, det vill säga ytor med avlägsnad vegetation. I denna klass ingår
all urban gråstruktur inklusive vägar och byggnader.

URBAN GRÖNSTRUKTUR

I huvudsak vegetationsklädd mark i eller i anslutning till urban miljö.

ODLINGSMARK

All odlingsmark inklusive åkermark och kultiverad betesmark (på tidigare åkermark).

ÖPPEN MARK

Öppen mark är all mark som inte är något av de övriga huvudklasserna.

BUSKMARK

Buskmark med >50 % busktäckning.

TRÄDKLÄDD MARK

Trädklädd mark är all mark som är trädtäckt, oavsett terrestert eller semiakvatiskt markslag.
Huvudklassen inkluderar även alla trädfria ytor som sammanfaller med fastighetskartans skogsmark
(främst hygge/plantskog och hällmarkstallskog samt trädklädda myrar med låga träd).

TRÄDKLÄDD HÄVDPRÄGLAD MARK

Trädklädd mark med pågående hävd eller spår av hävd (bete/slåtter).

SKOGSMARK

Trädklädd mark med pågående skogsbruk eller spår av skogsbruk, samt annan form av markanvändning
eller inga spår av markanvändning. Parker, skogsdungar inom bebyggelse samt markanvändning som rekreation förs till huvudklass Urban grönstruktur.

VATTEN

Vatten tas från fastighetskartan.

Tabell 2. Tabellen visar kommunens huvudnaturtyper per kvadratkilometer. Hävdpräglad mark har bara sex områden vilka är för små att ge utslag. Endast östra
delen av Bogesundslandet är inkluderat av naturreservatet inom skogsmark.

Huvudnaturtyper
Buskmark
Hävdpräglad mark
Odlingsmark
Skogsmark
Trädklädd mark
Urban gråstruktur
Urban grönstruktur
Vatten
Öppen mark
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Areal (km2)

Antal markområden

1
0
3,2
4,3
32,1
2,1
13,9
49,2
2,1

349
6
219
703
6190
477
2716
642
558

Marktyper andel (km²) enligt BIOTOP Stockholm
Buskmark
Hävdpräglad mark
Odlingsmark
Skogsmark
Trädklädd mark
Urban gråstruktur
Urban grönstruktur
Vatten
Öppen mark

Figur 1. Cirkeldiagrammet visar uppdelningen av huvudnaturtyper i Vaxholm enligt BIOTOP Stockholm.
Hävdpräglad mark har endast sex områden och syns därför inte i diagrammet. Skogsmark har en låg andel
i relation till faktisk yta då endast östra Bogesundslandet flygbildtolkades.

Bild: Vaxholms stad
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Inventeringen har främst använt digitalt
underlag med kartor och tidigare
inventeringar i kommunen.

Förstudie av naturvärdesinventering

Områden i eller kring kommunens
våtmarker på Resarö har pekats ut med
högt eller högsta naturvärde. Hänsyn
ska därför visas vid möjlig bebyggelse
och inventeringar behövs för att definiera
deras naturvärde. Kommunen behöver
främja positiv utveckling av våtmarker
då de bidrar med biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
Vissa områden inom inventeringen
berör ängs- och betesmarker samt
jordbruksmark med varierande
natur- och kulturvärden (karta 2-3).
Då naturtyperna bidrar till biologisk
mångfald i landskapet och den gröna
infrastrukturen behöver de främjas och
stärkas.
Flera av områdena inom inventeringen
stämmer överens med områden utpekade
för att ha höga naturvärden (karta 8). Att
visa var naturvärden finns i anslutning till
möjlig bebyggelseutveckling underlättar
arbetet med att bevara och stärka
värdena. En mer detaljerad karta över
naturvärden hittas i bilaga 5.
Karta 1. Kartan visar det påbörjade arbetet med en naturvärdesinventering på förstudienivå enligt SIS.
Okategoriserad innebär att naturvärderna är för låga att värdera.
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Ängs- och betesmarker

Karta 2. Kommunens äng och betesmarker enligt inventeringen TUVA utförd av Jordbruksverket. Kategorin Ej aktuell innebär att naturvärdestatusen i området är
så svag att det inte kan återfå en god kvalitet med rimliga insatser.
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Jordbruks- och åkermark

Karta 3. Kartan visar kommunens aktuella jordbruksblock och de åkermarker som graderades år 1976. Jordbruksblock innebär att det sker ett aktivt jordbruk som
är stödberättigad jordbruksmark enligt EU:s definitioner.
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Ekologiska spridningssamband
För att se var naturvärden, gröna
samband och barriärer finns på
och mellan öarna i kommunen
behövs en övergripande insyn samt
detaljerad kunskap. Som en början
har en spridningsanalys genomförts
för två av kommunens naturtyper:
ädellövskog samt äldre tallskog
(specifikt hällmarkstallskog), vilka
är ansvarsmiljöer inom kommunen.
Spridningsanalysen som är utförd
av Sweco finns som ett separat
dokument hos kommunen. Liknande
spridningsanalyser ska genomföras
för kommunens andra naturtyper och
komplettera grönplanen. Hela rapporten
om kommunens spridningssamband finns
som separat dokument.

bebyggelse och brist på önskad naturtyp.
I och med barriärer kan svaga samband
uppstå mellan olika naturområden.
Ett svagt samband är extra viktigt
att ta hänsyn till vid till exempel
bebyggelseutveckling, eftersom
sambandet mellan naturområdena

redan är hotat och kan försvinna
helt om inte hänsyn tas. Det tidigare
sammanhängande landskapet av natur
har blivit allt mer fragmenterat, där
uppdelningen genom bebyggelse och
anläggandet av monotont odlingslandskap
gör att naturtyper försvinner och allt fler
svaga samband uppstår.

I spridningsanalysen användes tre olika
scenarier i förhållande till maximalt
spridningsavstånd (1000 m, 1500 m eller
2000 m) mellan utpekade värdekärnor.
Kartor av analysen för ädellövskog hittas
i bilaga 6 och äldre hällmarkstallskog
hittas i bilaga 7.
Som innerskärgårdskommun kan
vattnet utgöra en naturlig barriär
mellan öarna beroende på arters
spridningsmöjligheter. Utöver vattnet
finns även barriärer på öarna, där de
uttrycks i form av till exempel vägar,

Illustration: Kjell Ström/Naturvårdsverket

Bilden visar ett landskap där de gröna spridningssambanden är väl förankrade med varandra och
anpassad bebyggelse.
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För att motverka fragmentering i
region Stockholm har tio gröna stråk
definierats som Gröna kilar (karta
4). Dessa stråk är mycket viktiga
för Stockholms län i förhållande till
ekologiska och sociala aspekter eftersom
de stora grönområdena ger möjlighet
för människor att uppleva rekreation
och friluftsliv, samtidigt som de utgör
spridningsvägar för djur och växter.

Stockholms gröna kilar

Vaxholms stad är en del av
kommunsamverkan inom Rösjökilen
samt Angarnkilen och Bogesundskilen.
Berörda kommuner arbetar tillsammans
med ideella organisationer, länsstyrelsen,
Region Stockholm, andra myndigheter
samt universitet och högskolor för att
utveckla kilarnas värden gällande naturoch kulturmiljövård samt friluftsliv.
De uppsatta målen inom samverkan ska
tydliggöra det fortsatta arbetet och det
värde som kilarna utgör:
Kilarna bidrar till en god livsmiljö för
alla invånare och en hög biologisk
mångfald.
Kilarna är välkända och välbesökta av
boende, besökare och verksamma.
En permanent samverkan har
etablerats där erfarenhets- och
kunskapsutbyte är centralt.
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Karta 4. En överblick av Stockholms gröna kilar. Vaxholm är markerat med en orange ellips och det är Bogesund
som utgör kommunens del i kilarna.
Pilarna är varianter av svaga samband: klass 1 är svaga samband som är kritiska för att hålla samman kilarna,
klass 2 är främst viktiga svaga samband mellan de olika kilarna medan klass 3 är övriga svaga samband inom
eller mellan kilarna. Kartunderlaget är hämtat från Stockholms länsstyrelse.

Ädellövskogsnätverket
Bland ädellövträd (till exempel ek, bok,
ask) som får uppnå hög ålder hittas
ofta höga naturvärden i förhållande till
insekter, svampar, fåglar och emellanåt
även fladdermöss. Gamla träd som får stå
solitärt och orörda producerar flera olika
habitattillstånd beroende på fokusart.
Eken är det trädslag som kan hysa den
största mångfalden av arter och utgör
en livsviktig del för många rödlistade
vedinsekter som behöver grovt fårad
bark, döda delar och grenar av ekens
stam och mulm.
För arter som trivs i gamla ädellövträd
handlar det också om solexponering,
fuktighet och ålder på trädet. Det innebär
att variationen hos träden blir viktig att
behålla för att bevara mångfalden av
arter knutna till gamla ädellövträd. En
ljus ädellövskog med luckor i växtligheten
har även sociala och kulturella värden
i förhållande till rekreation och
kulturvärden.
Naturvärden och samband av ädellövskog
Kommunen har en tydlig uppdelning
av ädellövskogens värdekärnor (karta
5) där majoriteten finns på Bogesund.
Spridningssambanden utgår från västra
delen av Bogesundslandet (bilaga 6,
karta 1). De viktiga spridningssambanden

kommer från en grupp av värdekärnor
på Bogesundslandet vilket innebär att
kommunen behöver se värdekärnorna
som en helhet, så att spridningen tillåts
fortsätta för att behålla nätverken (bilaga
6, karta 2).
De svaga sambanden är mer utspridda
och rör sig naturligt längre ifrån
Bogesund. Habitatnätverken på Vaxön
har ett svagt samband (bilaga 6,
karta 3) och trots att Resarö har ett
större, gemensamt samband är det
inte tillräckligt starkt mellan Överby
och Storäng (bilaga 6, karta 4). Det
beror på att områden med ädellövskog
saknas mellan södra och norra delen av
sambandet.

På norra Bogesund finns bland annat tre
nyckelbiotoper mellan Ladvik och Gåsvik
som utgörs av lövlundar med mycket hög
andel gamla ekar. På Skarpö, östra Kullö
och vid Engarn hittas områden i form
av skyddsvärda trädmiljöer. Bogesund,
Kullö och en del av Engarn ingår också i
Stockholm läns utpekade värdetrakter för
ädellövskog (karta 8).

Habitatnätverken på Rindö och Skarpö
saknar samband och förblir isolerade i
sina ädellövsmiljöer (bilaga 6, karta 5-7)
medan Tynningö har ett svagt samband
mot Bogesund först vid maximala
spridningsavståndet 2000 meter (bilaga 6,
karta 7).
Konnektiviteten inom de flesta
spridningskorridorerna är så låg på
flera öar att spridningen blir känsligare
för störningar. Det kan innebära att
spridningssambanden riskerar att gå
förlorade om inte hänsyn visas i närheten
av värdekärnor vid bebyggelseutveckling
och ändrad markanvändning.
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Karta 5. Kartan visar kommunens värdekärnor av ädellövskog, där störst antal finns inom naturreservatet Bogesundslandet.
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Äldre hällmarkstallskogsnätverket
Tall som naturtyp är en av de artrikaste
när det kommer till skalbaggar, över 400
olika arter lever på tall och mer än 90%
av dessa behöver död tall. Även flertalet
fågelarter lever i barrskog som har stor
andel tall.
Det är främst solexponerade, gamla tallar
med inslag av död ved som har minskat
i Sveriges skogslandskap. Det beror
bland annat på att naturliga störningar,
så som bränder, minskat kraftigt. Även
igenväxning av öppna tallmiljöer bidrar till
att de äldre tallarna inte är lika frekventa,
vilket i sin tur påverkar flera arter och
den biologiska mångfalden.
Då Vaxholm innehar mycket äldre
tallskog finns goda förutsättningar att
förvalta dessa miljöer inför framtiden så
att naturtypen och tillhörande biologiska
mångfald bevaras.
Naturvärden och samband av äldre
hällmarkstallskog
Habitatnätverket av äldre
hällmarkstallskog har flera stora
värdekärnor som sprider sig över
kommunen (karta 6). Bogesund
har den tätaste förekomsten av
värdekärnor och de viktiga sambanden
går utanför kommunen jämfört med
ädellövsnätverket (bilaga 7, karta 1).

Vid 1000 meter spridningsavstånd är
habitatnätverken täckande över de flesta
öar men fortfarande isolerade (bilaga 7,
karta 2). Vattnet verkar däremot inte vara
en barriär för spridningsbenägna arter
eftersom bra spridning sker redan vid
1500 meter inom habitatnätverken (bilaga
7, karta 3-4). Trots det är sambanden mot
Österåker/Bogesundslandet och Värmdö
viktiga att bevara då habitatnätverken
inom kommunen är tydligt uppdelade i
öst och väst utan någon spridning mellan
(bilaga 7, karta 5-6).
En stor del av Vaxholms äldre
tallskog ingår i spridningskorridoren
för barrskog inom Stockholms län.
Flera av kommunens utpekade
värdekärnor för äldre tallskog utgör
de 5 eller 30% viktigaste områdena för
barrskogsspridning (karta 7). Bogesund
utgör grunden i spridningskorridoren
inom kommunen men även flera områden
på Resarö, Rindö, Vaxön och Tynningö
ingår i stor del av spridningen.

I Bogesundslandets naturreservat
finns ett Natura 2000-område som
utgörs av hällmarkstall, våtmark och
Dammsta kärret. Naturreservatet har
även flera nyckelbiotoper som utgörs av
hällmarkstallskog och naturbarrskog
med stor andel äldre tall (karta 8).
Enligt en inventering över Rindö smedja
finns det uppemot 200 år gamla tallar i
området, bland annat på hällmark. Även
Rindö hamn har tallar närmare 100 år
som utgör naturvärden. Dessa träd är inte
skyddade och kommunen har inte många
områden som är specifikt skyddade för
äldre tallskog.

I Killingeskogen finns en nyckelbiotop
med hög andel gamla tallar, inklusive
lågor. Även södra Tynningö har
en nyckelbiotop som utgörs av en
naturbarrskog på hällmark med majoritet
äldre tallar (karta 8).
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Karta 6. Kartan visar kommunens värdekärnor av äldre hällmarkstallskog, där störst antal finns inom naturreservatet Bogesundslandet.
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Spridning av barrskog i Stockholms län

Karta 7. Kartan visar spridningen av livsmiljöer för barrskog inom Stockholms län med fokus på kommunen. Det är tydligt att Bogesund utgör huvudområdet för
spridningen in i kommunen.
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Utpekade områden med höga naturvärden

Karta 8. Utpekade områden i kommunen som har höga naturvärden. Inga områden är officiellt skyddade. Sumpskogarna identifieras som våtmark och
spridningstrakt för ädellöv pekar ut sambandet där värdefulla, äldre ekar hittas enligt Stockholm länsstyrelse analys. Dataunderlaget har i övrigt hämtats från
Stockholm länsstyrelse och Skogsstyrelsen. En mer detaljerad indelning av naturtyper inom de olika kategorierna hittas i bilaga 5.
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Ekosystemtjänster i Vaxholm
För Vaxholm har en övergripande
ekosystemtjänstanalys påbörjats för
att kartlägga vilka ekosystemtjänster
kommunen har och var de finns.
Analysen bygger på en översiktlig
kartering av ekosystemtjänster och utgör
ett viktigt underlag i framtagandet av en
grönplan. Syftet med analysen är att ta
fram ett underlag som kan användas i
fysisk planering.

Karteringen av ekosystemtjänster
omfattar hela kommunen, inklusive
vattenmiljöerna, och kommer sedan
ligga till grund för analyser med hjälp av
goegrafiska informationssystem (GIS).
Omfattningen på karteringen medför
att bedömningarna är av övergripande
karaktär och att generaliseringar har
använts. Motstående intressen har inte
vägts in i bedömningen.
Underlaget ska ge en första indikation
på vilka ekosystemtjänster som
förekommer på olika platser samt var
ekosystemtjänsterna behöver förstärkas.

Underlaget är lämpligt att nyttja tidigt
i planprocessen, vid lovprövning samt
i drift och förvaltning av mark. Det kan
exempelvis användas vid startmöten,
inledande diskussioner och inför beslut
om planbesked.
Resultatet ska inte sammanställas
och vägas samman i en karta utan är
uppdelat efter typ av ekosystemtjänst för
att bättre synliggöra vilken typ av tjänst
som behöver stärkas i olika delar av
kommunen.
Underlaget är fortfarande under
framtagande men karta 9 är ett exempel
på var reglerande ekosystemtjänster
finns på Vaxön.

Illustration: c/o City
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Reglerande ekosystemtjänster på Vaxön

Karta 9. Kartan visar de reglerande ekosystemtjänsterna (luft- och vattenrening, vattenreglering, pollinering och kolbindning) på Vaxön. Antalet ekosystemtjänster
per område visas enligt olika färgerna.
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Bostadnära parker och
grönområden
Den gröna infrastrukturen i Vaxholms
stad utgörs bland annat av lummiga och
grönskande trädgårdar, ett viktigt naturoch kulturarv. Trädgårdarna hittas över
hela kommunen men blir kanske tydligast
på centrala Vaxön där bebyggelsen ligger
tät.
En annan del av kommunens gröna
infrastruktur är de bostadsnära parkerna,
som endast finns på Vaxön. Vissa av
de större öarna som Resarö, Skarpö,
Rindö och Tynningö har bostadsnära
grönområden men inga bostadsnära
parker.
Kommunens bostadsnära parker är
relativt små och av samma karaktär.
Majoriteten saknar utvecklingsinriktning
och utgörs främst av öppna grönytor.
Flera av parkerna kan kopplas till
historiska inrättningar och har ett
kulturvärde i sig. Det har resulterat
i att till exempel Officersparken och
Johannesbergsparken har flera
värdefulla, äldre träd vilket också ger
naturvärden.
Bostadsnära grönområden kan ha
en god grund gällande natur- och
upplevelsevärden i och med variation
men kan samtidigt vara otillgängliga i

Bostadsnära park: ett anlagt område
inom eller nära bebyggelse med behov
av skötsel.
Bostadsnära grönområde: område av
mer naturlig, friväxande karaktär inom
eller nära bebyggelse som kan innehålla
stigar men har inte samma behov av
skötsel som park.
Enligt plan- och bygglagens definition
av park ska området helt eller delvis
utgöras av anlagda ytor.

allmänhet. Majoriteten av kommunens
bostadsnära grönområdena är svåra
att nå i förhållande till att det inte finns
anlagda stigar och information. Undantag
hittas i Blynäshagen, strandpromenaden
utmed södra Vaxön samt på östra Rindö
där det finns stigar i skogspartiet norr om
Oskar-Fredriksborgsvägen.

Friluftsliv och rekreation
I en skärgårdskommun som Vaxholms
stad är närheten till naturen en
självklarhet men det betyder inte att
naturen alltid är tillgänglig. När det
kommer till rekreation och friluftsliv finns
det en skillnad i mening och utövande.

Rekreation är ofta kopplat till ett lugn och
något som kan upplevas i till exempel
en trädgård, kvarterets park eller på
strandpromenaden. Friluftsliv är oftare en
aktivitet som innebär fysisk ansträngning,
låg som hög, i mer distinkt uttalad natur
och ofta längre ifrån bebyggelse. Dock är
båda sorternas upplevelse lika viktiga att
värna om och tillgängliggöra.
Kommunen har två naturreservat:
Bogesundslandet och Kullöns
naturreservat. På Bogesundslandet
finns också Natura 2000-området
Dammstakärret och två vikar som är
föreslagna att bli en del av Natura
2000-nätverket: Eke fjärd och Nibbleviken
(karta 10). Skötseln av Bogesundslandet
utförs av Statens Fastighetsverk (SFV)
och marken ägs av staten, vilket gör
att kommunen är begränsad avseende
åtgärder men samverkar med SFV för att
fortsätta bevarandearbetet.
Möjligheter till friluftsliv finns på
Bogesundslandet som har flera
vandringsleder i varierad natur,
utmed kust och genom skog. Kullöns
naturreservat är desto mindre men har
en stig inom området. Utöver detta finns
vandringsleder i Killingeskogen och östra
skogen på Rindö, runt Eriksö och på
södra Tynningö i det sammanhängande
skogspartiet kring våtmarkerna.
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Naturreservat och Natura 2000-områden

Karta 10. Kartan visar kommunens naturreservat Bogesundslandet, som också är riksintresse för friluftslivet, Kullöns naturreservat och Natura 2000-området
Dammstakärret. Även två områden förslagna för att bli Natura 2000-område är markerade, Nibbleviken (övre) och Eke fjärd (nedre).
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Kulturvärden ingår också i friluftslivet
och är en stor del av Vaxholm. På
Bogesundslandet finns efterlämningar
från bronsålder och ett jordbruk som
pågått sedan 1700-talet med fem bruk
fortfarande aktiva idag. Fler åkrar har
anlagts på tidigare ängsmark och bete

sker inte i samma utsträckning i skogen
som tidigare men kulturhistoriska
värden bevaras idag genom skötsel.
Även Tynningö har kulturvärden
kopplade till odlingslandskapet vilket
ger upplevelsevärden utmed öns
vandringsleder.

Den militära historien är en stor del av
Vaxholms kulturarv och kan upplevas runt
om i kommunen. Det finns platser som till
exempel Kastellet i sundet mellan Vaxön
och Rindö, Oskar-Fredriksborg fästning
eller Rindö redutt men även mer avsides
batterier i skogarna på Rindö (karta 11).

Utpekade kulturvärden

Karta 11. Kartan visar kommunens utpekade kulturvärden. Underlaget har hämtats från Riksantikvarieämbetet. Kulturlämningar av objekt kan vara fornlämningar,
runristningar eller gårdstomter. Kulturlämningar av område innebär till exempel gravfält, fästning eller begravningsplats.
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Barriärer och tillgänglighet

naturvärden eller djur påverkas negativt.

Barriärer inom friluftslivet utgörs
av omgivningar som försvårar eller
omöjliggör för människor att ta sig
till gröna områden. Barriärerna kan
vara bilvägar, bebyggelse, ett tätt
odlingslandskap eller vattenområden.
Vatten ses ofta som en barriär för
det landbundna friluftslivet då längre
sträckor över vatten kan vara svårt att ta
sig över och bryter upp sammanhängande
grönområden.

Det kan till exempel handla om att
ha god anslutning av kollektivtrafik,
parkeringsmöjligheter, information
om området och bra underhållning.
En förutsättning är att ha god
kommunikation med markägare gällande
avtal och överenskommelser eftersom
högre tillgänglighet ofta innebär högre
slitage genom mer trafik och besöksantal,
vilket kan kräva mer underhåll.

Barriärer kan vara fysiska som
bristfälliga vandringsleder eller
otillräcklig skyltning, men även mentala
som till exempel bristande kunskap om
friluftslivet. Förutsättningarna kan också
se olika ut i förhållande till kulturell
bakgrund där en ovana att vistas i naturen
kan utgöra en barriär.
I och med ett utökat friluftsliv kan det
också uppkomma intressemotsättningar
mellan berörda parter vilket behöver
bemötas med respekt. Att tillgängliggöra
natur och skog är en viktig del för
människors hälsa och behöver ha högre
inkludering i kommunen. Tillgängligheten
behöver uppmärksammas så fler grupper
får möjligheten att utöva friluftsliv efter
egna förutsättningar. Det är bland annat
viktigt att skapa miljöer där personer med
funktionsvariationer kan röra sig, utan att
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Flera av Vaxholms grönområden hittas
i anslutning till eller bland bebyggelse
och infrastruktur. Väg 274 går igenom
kommunen och utgör en barriär för
friluftsliv och rekreation på flera platser.
Den största andelen odlingsmark
återfinns i naturreservatet
Bogesundslandet och utgör där en del
av upplevelsen. Odlingsmarken ligger i
anslutning till flera av naturreservatets
vandringsleder men utgör inte
direkta barriärer för utövandet av
rekreation och friluftsliv. I kommunens
andra naturreservat på Kullö hittas
odlingsmark som också utgör en del av
upplevelsevärdet, där bete sker under
sommarhalvåret. Övriga odlingsmarker
i kommunen är utspridda, där flera
angränsar till gröna områden som
möjligen utnyttjas för rekreation.
Bild: Vaxholms stad

DEL 4

UTGÅNGSPUNKTER &
BEGREPP
Centrala begrepp
Närheten till natur och gröna områden
i städer varierar men är bevisat viktig
för en god livsmiljö, ökad folkhälsa och
spelar en stor roll för ett långsiktigt
hållbart samhälle. För att beskriva och
vårda en stad ur ett grönt perspektiv finns
det flera viktiga begrepp och funktioner
att ha kunskap om som kan underlätta
processen.

förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället
viktiga ekosystemtjänster främjas i hela
landskapet”.
Skillnaden mellan de båda begreppen
är att grön infrastruktur beskriver det
naturliga nätverket i landskapet, inklusive
ekosystemtjänster och ekologiska
processer medan grönstruktur beskriver
grönområdens funktioner inom fysisk
planering.

Utöver grön infrastruktur på land
finns även samband i haven, så kallad
marin infragrönstruktur. Begreppet
innebär detsamma som på land och
visar hur kopplingen ser ut mellan
arter, den biologiska mångfalden,
ekosystemfunktioner samt hur
ekosystemtjänster produceras. Haven har
lika rik och varierande miljö som det vi
ser på land men kunskapen är däremot
mer bristfällig om hur den marina
naturen fungerar.

Grönstruktur och grön infrastruktur
Två begrepp som frekvent används är
grönstruktur och grön infrastruktur.
Definitionen av grönstruktur enligt
Boverket är att ”grönstruktur i städer och
tätorter är, liksom bebyggelsestruktur
och trafikstruktur, en överordnad struktur
som består av ett nätverk av små och
stora gröna områden av olika karaktär
och funktion”.
Grön infrastruktur definieras av
Naturvårdsverket (2020) som ”ekologiskt
funktionella nätverk av livsmiljöer och
strukturer, naturområden samt anlagda
element som utformas, brukas och

Illustration: Kjell Ström/Naturvårdsverket.

Bilden visar hur ett nätverk av skog kan se ut och utgöra grön infrastruktur i landskapet.
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Landskapsbild
För att få en helhet av arbetet med gröna
värden och var åtgärder ska genomföras
krävs det ofta en landskapsbild.
Enligt Trafikverket är definitionen att
”landskapsbilden utgör den visuella och
emotionella upplevelsen av landskapet
med dess beståndsdelar, uppbyggnad,
struktur och topografi. Landskapsbilden
har växt fram och påverkats av historiska
händelser, människans användande och
naturens förutsättningar”.

Grön konnektivitet

Landskapsbilden är viktig att beakta då
den ger möjlighet till enhetliga intryck
och känslan av sammanhang när man rör
sig i stad och natur.

Grön konnektivitet utgår från arters
möjlighet att sprida sig mellan habitat i
landskapet. Olika arter har varierande
möjlighet att förflytta sig i förhållande
till distanser för olika miljöer. Det beror
i sin tur på spridningsmöjligheter utifrån
barriärer och avstånd. Konnektiviteten
beror på strukturen i landskapet och hur
god möjlighet de gröna områdena kan
vara sammankopplade, antingen via aktiv
eller passiv förflyttning av arterna som
nyttjar området.

Biotoper

Biologisk mångfald

Biotoper är områden i naturen
som har en naturlig gräns för sin
artsammansättning beroende på fysiska
och kemiska egenskaper. Dessa områden
kan ha mycket höga värden genom hög
mångfald av arter eller att de är unika i
landskapet. Vissa biotoper, som alléer
och stenmurar i jordbruksmark, har ett
allmänt nationellt skydd medan andra
biotoper kan skyddas på kommunal nivå
för extra hänsyn.

Innebörden av biologisk mångfald är
variationen av arter som finns på denna
jord, både på land som i sjöar och hav. Det
handlar om mångfald inom och mellan
arter men även bland våra ekosystem.
Denna mångfald är grunden till det liv
som finns idag, där ekosystemtjänsterna
som människan förlitar sig på behöver
den biologiska mångfalden i sin helhet för
att kunna existera och fungera.

Att definiera biotoper ger möjligheter
till bättre skötsel och beaktande vid
utveckling i naturområden eftersom
38

naturvärdena ofta är kända och det finns
kunskap om hur de på bästa sätt ska
bemötas.

Ekosystemtjänster
Jordens olika ekosystem är
förutsättningarna för de resurser vi
människor idag nyttjar. I och med en
ökad belastning på naturen har vikten av
dessa ekosystem och dess tjänster blivit
allt viktigare att förstå och förvalta. Om
ekosystemtjänsterna gradvis försvagas
kommer den långsiktigt hållbara
samhällsutvecklingen att försvåras.
Ekosystemtjänster i staden ger många
funktioner som förbättrar och förhöjer
livet för människor. Multifunktionella ytor
kan till exempel hantera dagvatten vid
skyfall samtidigt som ytan är ett grönt
uterum för rekreation eller lek på soliga
dagar. Träd och växter bidrar bland annat
till luftrening men också till känslan av
lugn och minskar buller från omgivande
trafik.
Olika marktyper har varierande möjlighet
att binda koldioxid och agera kolsänkor.
I Sverige utgör skog och våtmark de
viktigaste kolsänkorna men kolinlagring
sker även i hav och sjöars bottensediment
samt träd bland bebyggelse. En
förutsättning för kolsänkor är att bevara
och sköta området där ekosystemtjänsten
sker, vilket även inkluderar marktyper
som som ängar eller odlingsmarker med
permanenta gräsvallar.

Luftföroreningar finns i hög utsträckning
i städer och en stor del kommer
från vägar och trafik. Även där kan
vegetation som buskar och träd förbättra
förhållandena eftersom de binder upp
och skingrar föroreningarna i luften.
Även buller kan minska mellan väg
och bebyggelse om vegetation tillåts
vara kvar alternativt planteras ut, vilket
ofta också utgör ett estetiskt inslag för
Försörjande ekosystemtjänster
Ekosystem som tillhandahåller
råvaror för att människan ska
kunna producera till exempel
bioenergi, dricksvatten och mat.

boende. Grön vegetation bidrar till många
funktioner och utgör en viktig del i flera
ekosystemtjänster.

luften och vattnet, dämpa buller och
skapa möjligheter till rekreation samt
pollinering.

Det som gör ekosystemtjänster så
viktiga är att flera av dem kan tillhöra  
ett och samma ekosystem, vilket ger
en multifunktionalitet. Varierande
grönområden i städer ger
ekosystemtjänster som kan rena

Då ekosystemtjänsterna ofta är beroende
av varandra ger en god planering
förutsättningen till fler tjänster, vilket i
sin tur gynnar staden och dess invånare i
nutid och framtid.

Reglerande ekosystemtjänster
Ekosystem som bidrar med
luft- och vattenrening samt
vattenreglering,
pollinering
och kolbindning.

Kulturella ekosystemtjänster
Ekosystem
som
ger
naturmiljöer vilka är lämpade
för rekreation, pedagogik och
friluftsliv.

Stödjande ekosystemtjänster
Ekosystemen
vilka
ger
förutsättningarna
för
övriga tjänster, bland annat
biogeokemiska kretslopp och
fotosyntesen.

Illustrationer: The New Division/Boverket
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Styrdokument
När det kommer till ekosystemtjänster
och biologisk mångfald finns det flera
mål att ta hänsyn till inom den gröna
samhällsutvecklingen, globalt som lokalt.

Internationell styrning
Globala målen 2030
De 17 internationella globala målen
syftar till att år 2030 ha funnit lösningar
på några av vår tids största problem:
fattigdom, hunger och klimatkrisen.
Det är främst tre globala mål som
berör kommunens grönplan; hållbara
städer och samhällen, bekämpa
klimatförändringarna samt ekosystem
och biologisk mångfald.

MÅL 11. Hållbara städer och samhällen
Delmål 11.7 Skapa säkra och
inkluderande grönområden för alla.
I framtida bebyggelseutveckling
inom Vaxholms stad bör planeringen
ske utifrån ett ekologiskt så väl som
socioekonomiskt perspektiv. Hänsyn och
förståelse för vikten av ekosystemtjänster
behöver inkluderas från start. Det innebär
att förändringar kan behöva genomföras
på befintlig byggnation och infrastruktur.
För kommunen kan det uttryckas
genom framhävande och förnyelse av
gröna och blå värden, både i stads- och
landskapsbild. I en hållbar och jämlik
stad ska det finnas möjlighet att lätt ta sig
till ett naturområde oavsett var du bor,
hur du bor, hur din kropp ser ut eller hur
mycket pengar du har.

MÅL 13. Bekämpa klimatförändringarna
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften
mot och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer.
I förhållande till klimatförändringarna
är Vaxholm i en känslig position utifrån
kommunens geografiska läge. Ett
förändrat klimat innebär förändrade
havsnivåer och ökad nederbörd,
något som redan idag märks av inom
landet. Genom att medvetet ta vara
på de gröna värdena och hantera
förändringarna minskar effekterna av
klimatförändringarna och skapar en
stabilare grund för att möta framtiden.
Ekosystem som våtmarker ger till
exempel förutsättningar för bättre
hantering av skyfall och dagvattenrening
på ett naturligt sätt samtidigt som de kan
agera kolsänkor. .

Illustrationer: Globala Målen
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Utvalda delmål visar hur bred frågan
gällande biologisk mångfald är och
hur en god grund påverkar flera olika
områden. Inte minst är det viktigt ur ett
samhällsperspektiv att se kopplingen
mellan ekonomi och hållbarhet:
människor behöver ge till naturen för att
kunna få tillbaka.

MÅL 15: Ekosystem och biologisk
mångfald
Delmål 15.1 Bevara, restaurera
och säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i sötvatten
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk,
stoppa avskogningen och återställ
utarmade skogar
Delmål 15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga livsmiljöer
Delmål 15.8 Förhindra invasiva
främmande arter i land- och
vattenekosystem
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och
biologisk mångfald i nationell och lokal
förvaltning

På en nationell nivå finns Glokala
Sverige, ett samarbete för kommuner
och regioner att stärka arbetet med
de globala målen inom Agenda 2030.
Vaxholms stad har beslutat att arbeta
med de globala målen och integrera dem
i kommunens verksamhet.
Nyckeltal framtaget av Sveriges
kommuner och regioner (SKR) används
för att mäta utvecklingen. Genom att
använda dessa nyckeltal kan kommunen
se hur utvecklingen för respektive
mål fortgår och jämföra mot andra
kommuner.

Mål 15 är det som är tydligast kan
kopplas till Vaxholms stads grönplan,
nämligen bevarandet av livsviktiga
ekosystem och biologisk mångfald. Att
Vaxholms stad har riktlinjer för gröna
värden ger kommunens beslutsfattare
och tjänstepersoner möjligheten att
arbeta mot gemensamma mål och
förhindra förlusten av biologisk mångfald
och försvinnandet av ekosystemtjänster.
Det innebär bland annat att värna om
kommunens våtmarker, sjöar, ängar och
skogar.

Illustrationer: Globala Målen
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FN:s konvention om biologisk mångfald
(CBD)
En konvention vars syfte är att bevara den
biologiska mångfalden samtidigt som det
sker ett hållbart nyttjande och en rättvis
fördelning. Världens ekosystem ska ha en
god resiliens och vara motståndskraftiga,
så att ekosystemtjänsterna kan fortsätta.
EU:s strategi för biologisk mångfald 2030
EU-strategin lyfter vikten av att
bevara och skydda den biologiska
mångfalden i samhället eftersom den
utgör förutsättningen för liv. Strategin
bidrar med nyckelåtgärder som EU ska
samarbeta med för att uppnå resultat,
bland annat identifiering och utseende
av gröna korridorer och en så kallad
”förgröning” av städerna.
Strategin ska genomföra så att minst
30% mark och vatten (sjöar samt hav) blir
skyddade inom Europa och att 3 miljarder
träd ska planteras till 2030.
Europeiska landskapskonventionen
En konvention vars syfte är att förbättra
skydd, förvaltning och planering av
Europas landskap. Den ska möjliggöra
deltagande från allmänheten och
lokalsamhället om hur landskapen
förändras. Då landskap är en allmän
tillgång handlar det om ett delat ansvar
och att landskapet utgör en grund för
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människors hälsa, välbefinnande och
estetiska intryck i vardagen.
EU:s förordning om invasiva arter
Sedan 2015 finns en EU-förordning
om hur arbetet kring förebyggande,
hantering och spridning av invasiva arter
ska hanteras för att skydda miljön och
samhället mot skador och utbredning.
Syftet är att hindra invasiva arter från
att komma in i EU och bekämpa de som
redan etablerat sig.

Parkslide, bild: Pixabay

66 olika arter omfattas av förordningen
som förbjuder import, försäljning, odling,
uppfödning, transport, användning, byte,
utsläpp i naturen och fångenskap av
benämnda arter. Förteckningen över
inkluderade arter uppdateras löpande.
I Vaxholms stad pågår ett arbete med
invasiva arter, både mot etablerade
arter och i förebyggande syfte för att
hindra spridning. Parkslide (Reynoutria
japonica), jätteloka (Heracleum
mantegazzianum) och jättebalsamin
(Impatiens glandulifera) är tre invasiva
arter som idag redan återfinns i
kommunen. En handlingsplan för arbetet
med invasiva arter ska vägleda det
framtida arbetet och möjliggöra bättre
underlag för var arterna befinner sig i
kommunen.

Jätteloka, bild: André Karwath

Jättebalsamin, bild: Fritz Geller-Grmm

Nationell styrning
Sveriges miljömål
Generationsmålet inom Sveriges miljömål
är:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.
Utöver generationsmålet består Sveriges
miljömål också av 16 miljökvalitetsmål
med tillhörande etappmål, vars syfte är
att kunna nå en hållbar framtid. Fem
miljökvalitetsmål kan kopplas direkt till
Vaxholms stads grönplan:
God bebyggd miljö
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Levande skogar
Myllrande våtmarker

Illustration: Sveriges miljömål
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Sveriges friluftslivsmål
2012 fastställdes Sveriges friluftsmål
med syftet att utveckla och driva åtgärder
så förutsättningarna för friluftslivet blir
bättre. Målen ska tillsammans uppnå det
gemensamma syftet.

nutida och framtida generationer kan
leva i en hälsosam och god miljö. Den
sortens utveckling bygger i sin tur på
att människan kan förändra och bruka
naturen på ett sätt som samtidigt innebär
en ansvarsfull förvaltning.

• Tillgänglig natur för alla

Mark- och vattenområden som är
nationella intressen för grundläggande
samhällsintressen kan bli klassade som
riksintressen, till exempel friluftsliv,
naturvård eller rennäring.

• Starkt engagemang och samverkan
• Allemansrätten
• Tillgång till natur för friluftsliv
• Attraktiv tätortsnära natur
• Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling
• Skyddade områden som resurs för
friluftslivet
• Ett rikt friluftsliv i skolan
• Friluftsliv för god folkhälsa
• God kunskap om friluftslivet
Miljöbalken
Miljöbalken (1998:808) har funnits
sedan 1999 och samlar Sveriges
lagstiftning inom miljöområdet. Syftet
med miljöbalken är att främja en
hållbar utveckling som innebär att
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I Vaxholms stad finns tre riksintressen:
Bogesundslandet (friluftsliv), Vaxöns
stadskärna tillsammans med
sekelskiftsbebyggelsen från 1800-1900
talet och det militärhistoriska arvet
längs inseglingsleden till Stockholm
(kulturmiljövård) samt farlederna in mot
Stockholm (kommunikation). Genom att
benämna områden som riksintressen kan
deras värden hävdas vid fysisk planering
och markanvändningsbeslut, vilket ska
ge företräde framför andra allmänna och
enskilda intressen.
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900) anger
bestämmelser om planläggning av
mark och vatten samt om byggande.
Bestämmelserna avser främja en jämlik
samhällsutveckling med goda sociala
levnadsförhållanden i hänsyn till den

enskilda människans frihet samt ”ge en
hållbar livsmiljö för människor i dagens
samhälle och för kommande generation”
(1 kap. 1 §). Utöver miljöbalken reglerar
även plan- och bygglagen lagstiftningen
kring naturvård. I 2 kap. 3 § återges att
”planläggning enligt denna lag ska med
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter…”.
Kulturmiljömålen
De nationella kulturmiljömålen
godkändes 2013 och ska genom det
statliga kulturmiljöarbetet gynna:
• Ett hållbart samhålle med en
mångfald av kulturmilöjer som
bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i
kulturmiljöarbetet och möjlighet att
förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med
kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen
av landskapet som innebär
att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Kulturmiljölagen
Grundläggande bestämmelser för
skydd av kulturarvets viktiga delar
regleras av kulturmiljölagen. Lagen
innehåller bestämmelser om skydd
för fornlämningar, fornfynd, värdefulla
byggnader, kyrkliga kulturminnen med
mera. Länsstyrelsen befattar beslut
om tillstånd och Riksantikvarieämbetet
har tillsyn över kulturmiljöarbetet i län
respektive land. Eftersom det saknas
direkt koppling mellan kulturmiljölagen
och miljöbalken eller plan- och bygglagen
så gäller beslut och bestämmelserna i
kulturmiljölagen oavsett andra planer
eller lagar.
Enligt kulturmiljölagen kan enskilda träd
och trädklädda marker skyddas, som
till exempel trädmiljöer på kyrkogårdar
och begravningsplatser. Avseende
byggnadsminnen kan det innebära skydd
för parker, alléer eller trädgårdar.
Nationella skogsprogrammet
2018 togs beslut om Sveriges första
skogsprogram. Programmet innehåller
fem fokusområden med tillhörande
mål som ska bidra till arbetet att uppnå
programmets vision: ”skogen, det gröna
guldet, ska bidra med jobb och hållbar
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen
av en växande bioekonomi”.

Programmet innehåller en handlingsplan
som samlar konkreta åtgärder med
kommande insatser. Ett regionalt
perspektiv skapas genom initiativ på
regional nivå, vilket ska ge förutsättningar
för en strategisk samverkan och dialog
mellan olika intressenter.

Regional styrning
Regional utvecklingsplan för Stockholm
(RUFS) 2050
Planen uttrycker Stockholmregionens
samlade vilja och agerar som en grund
för länets samverkan, internt och
externt. För Vaxholms stad innebär
planen en inriktning att följa och stämma
av kommunens egna intressen, där
grönplanen ingår.
Inom Regional utvecklingsplan för
Stockholm (RUFS) beskrivs riktningen
för regionen och dess förhållningssätt
till bland annat gröna naturvärden.
Utvecklingsplanen gör det tydligt att
sammanhängande natur är viktigt för
både städer och människor samt att
gröna områden är viktiga att inkludera
och göra tillgängliga. För att visa
riktningen av den regionala utvecklingen
finns det flera ställningstaganden att
beakta.

gröna områden kan bidra med flera
ekosystemtjänster och samtidigt nyttjas
av en större mängd människor. Som en
del av Bogesundskilen har Vaxholms
stad ett ansvar att beakta sambandet
utanför kommunen och arbeta för att
det ska förstärkas. Grönplanen kommer
att visa var kommunens andra gröna
samband finns och hur de kan bevaras
och förstärkas i relation till framtida
bebyggelseutveckling.
I förhållande till bebyggelseutvecklingen
anger RUFS 2050 att även kvaliteten och
variationen hos de gröna områdena blir
allt viktigare eftersom de ska tillgodose
många behov: rekreation och upplevelser,
aktiviteter och möjlighet till rörelse för
god hälsa samt funktioner för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Genom grönplanen kan kommunen i
tidigt planeringsskede kartlägga behov
och möjligheter till en mer varierad
grönstruktur samt tillgänglighet. Ofta
finns det barriärer för både människor
och natur som behöver beaktas för
att möjliggöra bättre förutsättningar.
För människor kan en barriär vara
bristande knytpunkter för till exempel
kollektivtrafik, medan bilvägen i sig kan
vara en barriär för naturen.

Ställningstagandet att hålla ihop
grönstrukturen påvisar att större,
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Grönplanen kan också användas i
förhållande till det ökande behovet
av klimatanpassning. Genom att visa
var naturvärden i form av bland annat
biologisk mångfald finns kan kommunen
använda informationen till att bevara
tillgängliga ekosystemtjänster på plats
för en hållbar utveckling.
Grön infrastruktur – Regional
handlingsplan för Stockholms län
Handlingsplanen är inte ett juridiskt
dokument men ger riktning och mål för
länets arbete med grön infrastruktur,
bevarandet av biologiska mångfalden
samt vara ett verktyg för genomförandet
av RUFS 2050. Genom att förmedla
kunskap om ekosystemtjänster och deras
beroende av en fungerande grönstruktur
kan planeringsunderlag definieras utifrån
handlingsplanen.
Handlingsplanen innehåller flera
åtgärdsförslag för olika insatsområden:
våtmarker, odlingslandskap, skog
och trädklädda marker, stadsmiljö
och bebyggelse samt friluftsliv och
tillgång till natur. Flera av åtgärderna
inom insatsområdena pekar ut
ekosystemtjänster som en viktig del i
arbetet tillsammans med tidig planering
för att bevara grönområden och
naturvärden.
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Handlingsplanen beskriver även att
rätt åtgärder kräver rätt verktyg. Idag
sker aktivt skogsbruk i naturreservatet
Bogesundslandet men saknas i övriga
kommunen. Kunskap om kommunens
skogliga värdekärnor behöver därför
öka för att hänsyn ska kunna visas
vid bebyggelseutveckling. Gällande
stadslandskap lyfter handlingsplanen att
ekosystemtjänster och grön infrastruktur
behöver inkluderas i översiktsplanen,
så att perspektiven följer med till
förvaltningen.
Vaxholms stads grönplan utgör ett
underlag för en del av åtgärderna som
efterfrågas i den regionala
handlingsplanen i och med definieringen
av kommunens gröna värden, vad de
utgörs av och hur de hänger samman.
Detta möjliggör ett mer övergripande
arbete i och utanför kommunen.
Grönplanen möjliggör även att arbetet
kring och kunskapen om kommunens
gröna värden inkluderas i
förvaltningsarbetet.
Naturvårdsstrategi för särskilt
skyddsvärda ekar och ekmiljöer i
Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholm har i
samband med arbetet med grönstruktur
och skyddsvärda arter tagit fram en
naturvårdsstrategi för länets värdefulla
ekar och ekmiljöer. Strategin ska ge

ett bättre tillstånd för ekar och deras
miljöer genom att bland annat ange
aktiva åtgärder och beskriva lämplig
uppföljning. Då ekmiljöerna utgör en
särskild ansvarsmiljö i Stockholms
län har värdetrakter kartlagts och nio
prioriterade värdetrakter har pekats ut,
där Bogesundslandet ingår.
För kommunen innebär strategin främst
att utpekade ekar på Bogesundslandet
behöver åtgärdas genom till exempel
friställning och stabilisering men även
ekar utanför skyddat område behöver ses
över för fortsatt bevarande. Åtgärderna
utanför skyddade områden behöver
genomföras i dialog med markägare och i
samarbete med Skogsstyrelsen.
Skogsstrategi för Stockholms län
I förhållande till det nationella
skogsprogrammet ska Stockholm
länsstyrelse under 2020–2022 arbeta
fram en regional inriktning för
skogen. Arbetet sker i samarbete med
Region Stockholm, LRF Mälardalen,
Naturskyddsföreningen Stockholms län,
Skogsstyrelsens distrikt StockholmGotland, Friluftsfrämjandet, Holmen skog
AB och Mellanskog.
Strategin ska ge vägledning för ofta
motstående förväntningar gällande hur
skogen nyttjas och vad det finns för behov
ur ett samhällsperspektiv.

Kommunal styrning
Inom kommunen finns det flera olika
strategier, riktlinjer och mål som
styr utvecklingen. Detta påverkar
grönplanen som kan kopplas samman
med både kommunens översiktsplan och
hållbarhetsstrategi.
Översiktsplan, Vaxholm 2040
Arbetet med översiktsplanen för
Vaxholm 2040 påbörjades 2018.
Utvecklingsinriktningen i översiktsplanen
nämner att sammanhängande
naturområden är viktiga att beakta ur
natur- och rekreationssynpunkt, speciellt
i förhållande till deras storlek och att
framtida bebyggelseutveckling inte får
påverka dessa områden negativt.

Utifrån perspektiv av funktion beskrivs
vissa områden som viktiga, främst för
friluftsliv men även natur. Till exempel
nämns våtmarker vilka kan ses som
multifunktionella, eftersom de är
livsmiljöer för olika arter djur och växter
men utför även rening och hushållning av
vatten.

Hållbarhetsstrategi Vaxholm stad 2021–
2030
Kommunen har ersatt tidigare
miljöprogram med en hållbarhetsstrategi
som utgår från målen i Agenda 2030.
Strategin visar och anger riktning
för kommunens arbete med att nå
hållbarhet.

Bogesundslandet nämns som en
mittpunkt för kommunens naturoch friluftsliv i översiktsplanen och
att nätverket av värdekärnor med
spridningssamband till andra öar är
viktigt att behålla. Översiktsplanen 2040
beskriver även utvecklingsinriktningen
gällande natur och friluftsliv per ö inom
kommunen och påvisar var viktiga
samband i naturområden finns på och
mellan öar.

Figur 2. Schematisk bild över grönplanens koppling till andra strategier och styrdokument i Vaxholms stad.
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Kommunala måldokument och
underlag
Situationen i Vaxholms stad avseende
underlag, skötsel och kunskap om
kommunens gröna värden skiljer sig
mellan öarna. Inom vissa områden har
detaljerade inventeringar genomförts
medan andra områden saknar
kunskapsunderlag överhuvudtaget.
Kommunen har sammanställt olika
program och planer för gröna värden
och infrastrukturer. Tidigare planer och
rapporter är miljöprogram för Vaxholm
2014–2020, grönplan för Vaxön, Kullön
och Tenöområdet i Vaxholms stad
(2006), parkprogram Vaxholm (2016),
spridningssamband Vaxön (2016) och
pollineringsplan 2018–2020.
Grönplan för Vaxön, Kullön och
Tenöområdet i Vaxholms stad (2006)
Grönplanen togs fram för kartläggning
och information om grönområden i
Vaxholms tätort och berör Vaxön, Kullön
och Tenö. Utifrån kunskapsunderlaget
utarbetades mål samt riktlinjer för
grönområdenas utveckling. Planen ska
ses som ett underlag för översikts- och
detaljplaner då avvägningar görs mot
andra intressen.
De gröna områdena inom planen delades
upp i natur- och parkmark (trädgårdar,
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skolgårdar och enskilda träd räknades
bort). Planen föreslog ur ett ekologiskt
värde att arbeta för en god biologisk
mångfald och att behålla kommunens
gröna stråk med en minsta bredd på
20 meter. Även rekreation berörs inom
avgränsat område och har bland annat
värderats utifrån avstånd, tillgänglighet,
area och trygghet.
Planen beskriver och analyserar
kulturmiljön på öarna med slutsatsen att
Vaxholm har mycket kulturhistoria att ta
hänsyn till och att de spår som finns från
svunna tider behöver bevaras.
Parkprogram Vaxholm (2016)
Programmet är framtaget för att beskriva
kommunens parker på Vaxön och ge
förslag på åtgärder med inriktning mot
utveckling, drift och skötsel. Det finns nio
parker av liknande karaktär på Vaxön där
majoriteten är mindre till ytan och saknar
tydligt tema.
Vaxöns parker är till största delen vad
som benämns som närpark. Närparken
ska kunna ge invånarna sociala värden
och samtidigt utgöra en betydelsefull del
av den gröna infrastrukturen. Ansatsen i
Vaxholms parkprogram var att växterna
till 50 % skulle vara insektspollinerande
med blomning under hela säsongen,
ett mål som blir kvar i fortsatt arbete

med grönplanen. Parkprogrammets
mål att skapa attraktiva och kvalitativa
mötesplatser stämmer väl överens med
grönplanen.
Spridningssamband Vaxön (2016)
Ett dokument med syftet att lyfta
och implementera kunskapen om
landskapet och begrepp som grön
infrastruktur och spridningskorridorer
inom utvecklingsområden för
bebyggelse på Vaxön. Dokumentet
berör grön infrastruktur och ekologiska
spridningskorridorer, fragmentisering
av naturlandskapet och svaga
samband. Åtgärdsförslag ges på en
lokal nivå i förhållande till Vaxöns
bebyggelseutveckling.
Pollineringsplan 2018–2020
Syftet med pollingeringsplanen var
att visa tillvägagångssätt att gynna
pollinatörer i kommunens urbana
miljö och stödja den biologiska
mångfalden via pollinering och fokus
på grön infrastruktur inom Vaxholms
stadsutveckling. Planen skulle bistå med
att tillämpa och konkretisera arbetet på
ett direkt sätt med växtval, värdväxter
och insatser så som bon och skydd för
pollinatörer. Förslag på olika gynnsamma
platser, skötsel och växtval ges för att
enkelt kunna tillgodose informationen i
drift och skötsel.

Riktlinjer för skogsförvaltning 2020–2030
Vaxholms stad har tidigare saknat en
övergripande planering och förvaltning av
kommunens innehav av skog och enskilda
träd. Framtaget styrdokument ska
utgöra ett ställningstagande avseende
kommunens förvaltning av skogsmarken
och hantering av natur-, kultur- och
rekreativa värden.

Arbetet ska vara långsiktigt och utöver
riktlinjerna finns även en skogsbruksplan,
ett levande dokument anpassat efter
tekniska förvaltningens mål.
Vid detaljplanering av skogsmark ersätter
bestämmelserna inom detaljplanering
riktlinjerna i styrdokumentet om
skogsförvaltning.

Det innebär att detaljplanen ska redogöra
för hur mark- och vattenområden inom
planområdet får användas. Användningen
regleras genom planbestämmelserna,
som ska ha stöd i plan- och bygglagens
fjärde kapitel samt följa Boverkets
föreskrifter om detaljplaner.

Illustration: Tobias Flygar/Naturvårdsverket
Bilden visar olika delar av en skog som ger höga naturvärden, enskilda och tillsammans.
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BILAGOR
BILAGA 1. ORDLISTA
Brandljud
En sida av trädet, oftast tall, utsätts för
hög värme (som under en skogsbrand)
vilket resulterar i att barken faller av.
Tillväxten hos trädet avstannar och så
småningom dör trädet, om inte skapas en
övervallning (trädet läker såret med en
överväxt). Brandljud används som åtgärd
inom skogsvård eftersom skogsbränder
är sällsynta idag.
Ersättare (träd)
Yngre träd som ska ”ersätta” värdefulla
och skyddsvärda träd när de dött. Viktigt
för att bevara spridning av trädarten och
naturtypen.
Friluftsliv
Aktivitet eller fysisk rörelse i naturen,
oftast längre ifrån bostad och bebyggelse.
Kan vara allt från vandring i skog till
extremsport som mountainbike.
Resiliens
Kapaciteten hos ett system, oavsett
samhälle eller ekosystem, att hantera
förändringar och fortsätta utvecklas.
Inom ekologiska termer nämns ofta
resiliens för ekosystem och deras
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förmåga att fortsätta producera tjänster
efter störningar.
Katning
Barken på nedre delen av en tall tas bort
utom en smalare remsa. Utförs för att
påskynda processen av att skapa ett dött
träd.
Klivstenar
Områden mellan grönområden och
värdekärnor som utgör en viktig plats för
spridningssamband i landskapet.
Mulm
Organiskt material som bildas hos
mycket gamla träd när stammens insida
bryts ned. Utgör både mat och boende för
flertalet insekter.
Rekreation
Upplevelse och rofylldhet som kan hittas i
skog, park eller generellt gröna områden
både nära och långt ifrån bostaden. Inger
oftast ett lugn och rofylldhet i vardagen.
Grön konnektivitet
Möjligheten för individer av olika arter
att förflytta och sprida sig mellan
lämpliga livsmiljöer. Konnektiviteten
beror på avstånd mellan livsmiljöerna,
hur mellanliggande landskap ser ut och
vilken kvalitet det har samt vilka barriärer
som finns (till exempel vägar, dammar
etc.).

Värdekärna
Inom naturvård och grön infrastruktur
används ofta begreppet värdekärna,
vilket innebär ett sammanhängande
område med höga värden baserat på dess
naturtillstånd. Värdeelement förekommer
ofta och ger goda förutsättningar för
många arter, habitat och funktioner.
Habitatnätverk
Habitatnätverk består av
sammanhängande livsmiljöer för en art
eller artgrupp. Det finns möjlighet för
arter att röra sig mellan livsmiljöerna och
ha genetiskt utbyte mellan populationer.
Ädellövskog
Område definierat som skog där
trädbeståndet av alm, ask, bok, avenbok,
ek, fågelbär, lind eller lönn utgör minst
50%. Ädellövskogen kan också bestå av
en dominerande art, så som ekskog eller
bokskog.
Natura 2000-område
Ett nätverk utav skyddade områden
genom hela EU. Utefter art- och
habitatdirektivet ska EU-länder utse
Natura 2000-områden med särskilt
skyddsvärda arter eller naturtyper för att
skapa ett ekologiskt sammanhängande
nätverk.

Grönytefaktor
Ett redskap för att säkerställa gröna
kvaliteter uppnås vid byggnation. Syftet är
att bidra till bra livsvillkor för människor,
djur och växter genom en räknemodell
där kvalitativa värden skapas med en
kvantitativ formel.
Kompensationsprincipen
Principen handlar om att i första hand
vidta skyddsåtgärder gentemot naturoch kulturvärden som kan påverkas vid
bebyggelseutveckling. Om det inte är
möjligt så bör kompensationen övervägas
och utgå från följande modell:

3. Utjämna negativ påverkan genom
att återskapa värdet i närområdet.
Krav ställs i detaljplan eller
markupplåtelseavtal att åtgärder
genomförs som kompensation i
området. Det är viktigt att ta reda på
förutsättningarna för vilka åtgärder
som gör skillnad.

Principen används när oexploaterad
mark som innehar kultur- eller
naturvärden ska bebyggas och bör vara
med från början av processen. Utefter
identifierade värden behöver lämplig
åtgärd beslutas och sedan definieras i
exploateringsavtalet.

4. Ersätta påverkat natur- och
kulturvärde genom åtgärder på
annan plats eller av ett annat värde.
Även här är underlag viktigt innan
genomförande.

1. Undvik negativ påverkan på natur- och
kulturvärdet
Lokaliseringsprövningen visar att
planerat projekt har stor negativ
påverkan på naturvärdet och avvisar
projektet alternativt hänvisas till mer
lämplig plats.
2. Minimera negativ påverkan på naturoch kulturvärdet
Krav på begränsning av exploatering
ges som förutsättning inom detaljplan
eller villkor vid markupplåtelse.
Projektet anpassas efter naturvärdet.

Figur 1. Trappan visar tanken bakom
kompensationsprincipen och prioriteringen kring
modellens fyra åtgärder..
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BILAGA 3. TABELL ÖVER
MÅL, RIKTLINJER OCH
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Tabellen visar hur gröplanens
åtgärdsförslag bidrar till mål och
riktlinjer i del 1.

Naturområde

Åtgärdsförslag

Mål

Riktlinje

Våtmark

Utför inventering av våtmarker för
att tydliggöra deras naturvärden
och möjliga rekreationsmöjligheter

3, 4, 5

3.3
4.3
5.2

Våtmark

Kartlägg potentiellt samarbete
med fastighetsägare som har
våtmarker på sin mark, för att
restaurera utifrån ett naturvårdsperspektiv

1, 3, 4

1.2
3.1
4.2

Våtmark

Inventera möjligheten att nyttja
våtmarker som mångfunktionella
ytor, till exempel för att bibehålla
kolinlagringen och dagvattenrening

2, 4

2.1
4.1, 4.2

Ängs- och betesmark

Genomför inventering av historiska
och nutida ängs- och betesmarker
för att kartlägga tillgängliga värden

2–4

2.1
3.1, 3.3
4.1, 4.3

Ängs- och betesmark

Värna det biologiska kulturarvet vid
planering och förändrad
markanvändning

1–3

1.1
2.2
3.3

Ängs- och betesmark

Inled samtal med kommunens
jordbrukare för att se hur vi tillsammans kan främja biologisk
mångfald inom jordbruket

1–3

1.2
2.3
3.1
4.1

Ädellövskog

Utvärdera skötselplanen för Kullö
naturreservat och säkerställ
fortsatt skötsel av värdekärnor

3, 4

3.1-3.3
4.1, 4.2

Ädellövskog

Genomför inventeringar av värdekärnor vid detaljplanering eller
förändring av markanvändning
intill eller i dem

1–3

1.1
2.1, 2.2
3.2
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Ädellövskog

Friställ ädellövträd i värdekärnor där igenväxning förekommer, vilken kan utgöras av
triviallöv eller gran. Åtgärden kan vara lämplig på till exempel Norra Bogesund,
Resarö, Rindö och Tynningö för att stärka sambanden

1–3

Ädellövskog

Röj fram skogsbryn i värdekärnor med ädellövträd och spara högar med ris och grenar
som insektsdepåer i soliga lägen. Åtgärden är lämplig på till exempel Resarö utmed
väg 274 och runt åkermark med värdekärnor i närheten

Ädellövskog

Möjliggör för plantering av inhemska ädellövsarter på kommunal mark för att stärka
det svaga sambandet mellan öst och väst på Vaxön

2–4

Ädellövskog

Kommunicera möjliga åtgärder för viktiga och svaga samband för ädellöv med fastighetsägare. Till exempel kan åtgärden riktas mot det svaga sambandet mellan norra
Tynningö mot Bogesund eller det viktiga sambandet mellan Kullö och Bullerholmen

1–3

Ädellövskog

Utred lämpliga områden för biotopskydd i kommunen, till exempel vid Mjöldammen
och Killingeviken

1–3

1.1, 1.3
2.3, 3.2

Hällmarkstallskog

Genomför inventering av värdekärnor vid detaljplanering eller förändring av
markanvändning intill eller i dem

1–3

Hällmarkstallskog

Friställ äldre tallar genom luckhuggning. Genomförs till exempel på norra Tynningö,
norr om Rindö hamn samt i närheten av bebyggelse på kommunens mark

1–4

1.1
2.1, 2.2
3.2
1.1, 1.3
2.3
3.1, 3.2
4.1

Hällmarkstallskog

Skapa och placera ut död ved. Underlag behöver tas fram så att åtgärden utförs på rätt
plats

1–4

1, 3, 4

1.1
2.3
3.1, 3.2
4.1
1.1
3.1, 3.2
4.1, 4.3
2.1
3.2
4.1–4.3
1.1, 1.2,
2.2
3.1, 3.2

1.1
2.3
3.1
4.1, 4.3

Hällmarkstallskog

Gynna kommunens kalhyggesfria skogar med kunskapsunderlag om biologisk
mångfald

1, 3, 4

Hällmarkstallskog

Kommunicera möjliga åtgärder med fastighetsägare inom viktiga och svaga samband
för äldre tallskog. Åtgärden kan riktas mot de svaga sambanden från till exempel Bullerholmen till Gåsvik eller Bogesundslandet och norra Tynningö

1–3

Hällmarkstallskog

Utred hur klivstenarna på Storskär och Tynningö kan bevaras för att möjliggöra fortsätt
spridning

1–2

Parker och
grönområden

Kommunen ska tillämpa verktyg som kompensationsprincipen och grönytefaktorn vid
bebyggelseutveckling för att minimera risken att skada natur- och kulturvärden

1–4

Parker och
grönområden

Utred lämplig utveckling för kultur- och naturvärden i Vaxöns parker. Prioritera åtgärder utefter läge och tillgänglighet

1–4

Parker och
grönområden

Skapa grönare skolgårdar med pedagogisk förankring, till exempel genom att utöka
kommunens odlingsprojekt

2, 4

Parker och
grönområden

Använd framtagen riktlinje för lämpliga avstånd från bebyggelse till parker och
grönområden vid planering. Riktlinjen ska utgöra en utgångspunkt vid fysisk planering,
ge vägledning och vara ett stöd snarare än ett absolut mått

Parker och
grönområden

Genomför en sociotopinventering för att kartlägga hur kommunens grönstruktur
används och kan förstärkas

1–5

Parker och
grönområden
Parker och
grönområden

Utveckla parker och grönområden som är lämpliga för mångfunktionella åtgärder, till
exempel dagvattenhantering och utjämning av skyfall
Förstärk den biologiska mångfalden och gröna infrastrukturen genom till exempel
vård av gamla träd, plantering av nya träd och rabatter. Minst 50% av planterade växter
ska vara främjande för pollinerare och blomma hela säsongen (april-september)

2, 4

Parker och
grönområden

Kommunicera med markägare om värdet av bostadsnära grönområden och hur de kan
bevaras och utvecklas för att främja biologisk mångfald

1–3, 5

1–4

1, 3, 4

1.2
3.1, 3.2
4.1, 4.3
1.1, 1.2
2.2
3.1, 3.2
1.1
2.3
3.2
1.2
2.1, 2.2,
3.1
4.1
1.3
2.3
3.3
4.1, 4.3
2.1
4.1
1.2
2.1
3.1
5.1
1.2, 1.3
2.1, 2.3,
3.3
4.3
5.1, 5.2
2.1, 2.3
4.1–4.3
1.3, 2.1, 3.1–3.3,
4.1–4.3
1.2, 1.3, 3.1, 3.2,
4.1–4.3
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Friluftsliv och
rekreation

Genomför kampanjer om kommunens smultronställen varje år

1, 3

1.3
3.3

Friluftsliv och
rekreation

Tydliggör kommunens etablerade strandpromenader och utred möjligheten att
skapa fler, till exempel på Vaxön, vid Oskars-Fredriksborg och norra Bogesund

1–3

Friluftsliv och
rekreation

Skapa passager mellan grönområden för ett rörligt friluftsliv. Till exempel
genom att förbinda vandringsleder från Bogesundslandet mot norra Bogesund
och tillgängliggöra grönområden runt väg 274 på Rindö och vid Resarövägen

1–3, 5

Friluftsliv och
rekreation

Kartlägg och identifiera hållplatser inom kommunen som ligger högst 300–500
meter från ett tillgängliggjort grönområde eller naturreservat, liknande
metodiken för ”gröna hållplatser”

1, 5

1.2, 1.3
2.3
3.3
1.3
2.3
3.3,
5.1, 5.2
1.3
5.1, 5.2

Friluftsliv och
rekreation

Inled samarbete med frivilligorganisationer för att inspirera och informera om
möjligheter till rekreation och friluftsliv i kommunen för olika fokusgrupper

1, 5

1.3
5.1

Friluftsliv och
rekreation

Kartlägg naturområden som kan tillgänglighets anpassas utifrån definierade
fokusgrupper

1, 5

1.2, 1.3
5.1

Friluftsliv och
rekreation

Skapa platser i tätortsnära natur som möjliggör pedagogik och en varierande
läromiljö. Prioritera områden nära förskolor och skolor

1, 3–5

Kunskapsuppbyggande

Fortsätt ta fram underlag för naturtyper i kommunen som ger en bredare förståelse för den gröna infrastrukturen

1, 3

1.3
3.3
4.3
5.1
1.2, 1.3
3.1, 3.3

Kunskapsuppbyggande

Använd aktuella kunskapsunderlag och inventera utpekade skyddsvärda
naturområden för att kartlägga skötsel och bevarandeutveckling

1–4

Kunskapsuppbyggande

Ta fram underlag kring kommunens kulturlandskap och historisk
markanvändning att använda vid planering och bevarandeutveckling

2, 3

Kunskapsuppbyggande

Använd kommunens samverkan i projektet Gröna kilar för att sprida
information till allmänheten och hämta kunskap för fortsatt arbete med
kommunens gröna värden

1, 3–5

1.2
2.2, 2.3
3.1
4.2
2.2
3.3
1.2, 1.3
3.1–3.3
4.3
5.1, 5.2

BILAGA 4. TABELL ÖVER
KOMMUNENS FULLSTÄNDIGA
NATURTYPER ENLIGT BIOTOP
STOCKHOLM
Tabellen visar yta och antalet områden
av huvudtyper och indelade naturtyper
i kommunen enligt BIOTOP Stockholm,
steg 1. Genom en mer detaljerad tabell
ges förståelse för vilka olika naturtyper
som finns och deras relation i till
varandra.

HUVUDNATURTYPER
Buskmark
Halvhög vegetation på berg i dagen
Taggbuskar (Rosaseae) på berg i dagen
Halvhög vegetation på grovsediment
Övriga lövbuskar på hälgrovsediment
Halvhög vegetation på torr-våt mark
Halvhög vegetation på semiakvatisk mark
Hävdpräglad mark
Trädklädd hävdpräglad hällmarksdominerad mark på berg i dagen
Trädklädd torr-frisk hävdpräglad gräsmark
Odlingsmark
åker i växelbruk
permanent gröda frukt- och bär
föreslagen kultiverad gräsmark på berg i dagen
föreslagen kultiverad gräsmark på grovsediment
föreslagen kultiverad gräsmark på torr-våt mark
föreslagen kultiverad gräsmark på våtmark
Skogsmark
Talldominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Talldominerad skog på berg i dagen
Barrdominerad skog på berg i dagen
Blandad (barr/löv) skog på berg i dagen (hällmarkskaraktär)
Triviallövsdominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad skog på berg i dagen
Blandlövsdominerad (ädellövsinslag) skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad skog på grovsediment
Talldominerad torr-våt skog
Blandad (barr/löv) torr-fuktig skog
Ädellövsdominerad torr-fuktig skog
Blandlövsdominerad (ädellövsinslag) torr-fuktig skog
Triviallövsdominerad skog på våtmark
Ädellövsdominerad skog på våtmark

Areal
(km2)
1

0

3,2

4,3

Antal
349
38
2
22
5
232
50
6
4
2
219
74
1
8
7
117
12
703
1
2
1
429
2
7
6
103
7
4
4
6
106
3
1
20
57

Blandlövsdominerad (ädellövsinslag) skog på våtmark
Trädklädd mark
Oklassad trädklädd mark på berg i dagen
Talldominerad trädklädd mark på berg i dagen
Grandominerad trädklädd mark på berg i dagen
Barrblandad trädklädd mark på berg i dagen
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Triviallövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsblandad triviallövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Föreslagen störd skog på berg i dagen
Talldominerad trädklädd mark på grovsediment
Grandominerad trädklädd mark på grovsediment
Barrblandad trädklädd mark av på grovsediment
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på grovsediment
Triviallövsdominerad trädklädd mark på grovsediment
Ädellövsdominerad trädklädd mark på grovsediment
Ädellövsblandad triviallövsdominerad trädklädd mark på grovsediment
Föreslagen störd skog på grovsediment
Oklassad trädklädd mark föreslagen torr-våt
Talldominerad trädklädd torr-våt mark
Grandominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Barrblandad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Triviallövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Ädellövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Ädellövsblandad triviallövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk
mark
Föreslagen störd skog på torr-våt mark
Oklassad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Talldominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Grandominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Barrblandad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
58

32,1

1
6190
9
463
299
729
757
397
89
97
83
60
45
59
73
30
7
12
20
12
463
229
435
670
440
110
143
92
1
35
16
28
103

Triviallövsdominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Ädellövsdominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Blandlövsdominerad (ädellövinslag) trädklädd mark på semiakvatisk
mark
Föreslagen störd skog på semiakvatisk mark
Talldominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad torr-fuktig skog
Urban gråstruktur
Oklassad icke-vegetation
Icke-vegetation, föreslagen urban gråstruktur
Föreslagen ej hårdgjord urban gråstruktur
Hög icke-vegetation, i huvudsak byggnader
Hårdgjord urban gråstruktur
övrig urban gråstruktur med avlägsnad vegetation (ej hårdgjord)
Infrastruktur, vägområde med beläggning
Infrastruktur, vägområde grusväg
av naturtomtskaraktär på berg i dagen
Urban grönstruktur
övrig urban gråstruktur med avlägsnad vegetation (ej hårdgjord)
av föreslagen öppen (gräs)karaktär
av föreslagen lummig karaktär
av föreslagen trädkaraktär
av föreslagen grå karaktär
av naturtomtskaraktär på berg i dagen
av öppen (gräs)karaktär
vägren/slänt
av trädkaraktär, talldominerad
av trädkaraktär, grandominerad
av trädkaraktär, barrblandad
av trädkaraktär, lövblandad barrdominerad
av trädkaraktär, lövdominerad
av trädkaraktär, ädellövdominerad
av trädkaraktär, blandlövsdominerad
av grå karaktär

135
10
16

2,1

13,9

6
7
8
2
477
41
132
1
116
3
1
78
104
1
2716
1
600
431
111
29
268
6
20
223
8
112
223
327
165
174
7
59

av naturtomtskaraktär på berg i dagen
Talldominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad torr-fuktig skog
Vatten
med övervattensvegetation
med flytbladsvegetation
utan vattenvegetation
Öppen mark
Föreslagen tät vassvegetation ej i vatten
Öppen/glest trädklädd mark på berg i dagen
Öppen/glest trädklädd mark på grovsediment
Öppen/glest trädklädd torr-våt mark
Åkerren mot väg
Öppen våt gräsmark (ej semiakvatisk)
Öppen/glest trädklädd mark på våtmark

60

49,2

2,1

9
1
1
642
579
47
16
558
77
112
9
259
58
1
42

BILAGA 5. UTPEKADE OMRÅDEN
MED HÖGA NATURVÄRDEN
Kartan visar en detaljerad indelning
av kommunens områden med
höga naturvärden enligt Stockholm
länsstyrelse och Skogsstyrelsen.
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BILAGA 6. HABITATNÄTVERK
OCH SPRIDNINGSSAMBAND;
ÄDELLÖVSKOG
Bilagan innehåller kartor över
habitatnätverk och spridningssamband
för ädellövskog. Kartorna baseras på data
från projekt BIOTOP Stockholm och har
flygbildtolkats av Sweco på uppdrag av
Vaxholms stad.
Spridningsavstånden på 1000, 1500 och
2000 meter utgår från fokusarter knutna
till naturtyperna och som är mer eller
mindre spridningsbenägna.

Karta 1. Spridningssamband för
ädellövskog
Viktiga och svaga spridningssamband för
kommunens ädellövskog vid 1500 meter. De
viktigaste sambanden för habitatnätverken
utgår från Bogesundslandet över till
Kullö och Engarn. Svaga samband finns
över vattenytor men också över land där
värdekärnor saknas mellan eller i områden,
till exempel i Killingeskogen.

62

Karta 2. Viktigt spridningssamband
för ädellövskog
Detaljkarta över ett av kommnens viktiga
samband för ädellövskog där en utpekad
klivsten hittas på Storskär.

63

Karta 3. Svagt spridningssamband för
ädellövskog
Detaljkarta över Vaxöns svaga samband
mellan två habitatnätverk för ädellövskog.
Avståndet mellan öst och väst blir för långt
vid 15000 meter spridning och nätverken
förblir isolerade från varandra.

64

Karta 4. Svagt spridningssamband för
ädellövskog
Detaljkarta över det svaga sambandet
för ädellövskog i Killingeskogen på
Resarö. Vid 1500 meters spridning ligger
värdekärnorna för långt ifrån varandra inom
habitatnätverket och sambandet blir därmed
skört.

65

Karta 5. Habitatnätverk för
ädellövskog
Värdekärnor för ädellövskog är utmarkerade
och skapar tillsammans olika habitatnätverk
inom kommunen. Vid kortaste spridningen
på 1000 meter är alla öar isolerade utan
några spridningssamband mellan. Högst
konnektivitet bland värdekärnorna hittas på
Bogesundslandet.
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Karta 6. Habitatnätverk för
ädellövskog
Karta 6. Värdekärnor för ädellövskog är
utmarkerade och skapar tillsammans olika
habitatnätverk inom kommunen. Vid 1500
meter spridning har habitatnätverket kring
Bogesund utökats till Kullö och Resarö.
Rindö, Skarpö och Tynningö förblir isolerade
och på Vaxön blir nätverken större men är
fortfarande isolerade.
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Karta 7. Habitatnätverk för
ädellövskog
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Värdekärnor för ädellövskog är
utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen.
Vid längsta spridningsavståndet på 2000
meter har habitatnätverket från Bogesund
utökats ytterligare och inkluderar Vaxön,
Edholma och Tynningö. Rindö och Skarpö
är fortfarande isolerade från resten av
kommunen tillsammans med mindre öar
som Hästholmen. .

BILAGA 7. HABITATNÄTVERK OCH
SPRIDNINGSSAMBAND; ÄLDRE
HÄLLMARKSTALLSKOG
Bilagan innehåller kartor över
habitatnätverk och spridningssamband
för äldre hällmarkstallskog. Kartorna
baseras på data från projekt BIOTOP
Stockholm och har flygbildtolkats av
Sweco på uppdrag av Vaxholms stad.
Spridningsavstånden på 1000, 1500 och
2000 meter utgår från fokusarter knutna
till naturtyperna och som är mer eller
mindre spridningsbenägna.

Karta 1. Spridningssamband för äldre
hällmarkstallskog
Viktiga och svaga spridningssamband för
kommunens äldre hällmarkstallskog vid
1500 meter. De viktigaste sambanden
för habitatnätverken utgår från
Bogesundslandet över till Kullö samt mellan
Rindö och Värmdö. Svaga samband hittas
över vattenytor och det finns tre utpekade
klivstenar inom nätverken.
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Karta 2. Habitatnätverk för äldre
hällmarkstallskog
Värdekärnor för äldre hällmarkstallskog
är utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen. Vid
kortaste spridningen på 1000 meter är
kommunens öar isolerade habitatnätverk.
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Karta 3. Habitatnätverk för äldre
hällmarkstallskog
Värdekärnor för äldre hällmarkstallskog
är utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen. Vid
1500 meter spridning har habitatnätverken
delats upp i öst och väst med Edholma
fortfarande isolerat.
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Karta 4. Habitatnätverk för äldre
hällmarkstallskog
Värdekärnor för äldre hällmarkstallskog
är utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen. Vid
maximal spridning på 2000 meter ingår
nästan alla kommunens öar i ett av de två
habitatnätverken.
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Karta 5. Viktigt spridningssamband
för äldre hällmarkstallskog
Detaljkarta över det viktiga sambandet för
äldre hällmarkstallskog mellan Bogesund
och Kullö, indirekt ut mot Österåker.
Värdekärnan på Engarn samt värdekärnona
på varsin sida om Söderkullasundet utgör
två av tre utpekade klivstenar.
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Karta 6. Viktigt spridningssamband
för äldre hällmarkstallskog
Detaljkarta över det viktiga sambandet för
äldre hällmarkstallskog mellan Resarö
och Värmdö. Sambandet ger möjlighet
till spridning in och ut från kommunen
vilket är viktigt för hälsosamma djur- och
växtpopulationer.
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