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Sammanfattning
I samrådsyttrande har inkommit synpunkter bl.a.
på hur de ekologiska värdena påverkas, särskilt
eftersom planområdet ligger inom strandskyddat
område.
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CONEC konsulterande ekologer har fått i uppdrag
av Stockholms stad att utreda detta och utreda möjliga åtgärder för skadelindring och kompensation.
Denna rapport är en fördjupning av den ekologiska
bedömning som gjorts tidigare (Conec 2013).
Området har tidigare hyst en färgfabrik och merparten av vegetationen har vuxit upp sedan verksamheten lades ner på 1980-talet. Enstaka grövre
träd inns dock som måste ha stått inne på industriområdet. Fyra jätteekar inns inom området, varav
en är död. Nu har trädskiktet slutit sig och området
består av ett ganska tätt lövträdsskikt. Flera relativt stora ädellövträd av lind, lönn och ask växer i
planområdet. Många döda almar står kvar i området. Eftersom området har varit industriområde har
marken visat sig vara förorenad.
Inga rödlistade eller hotade arter har hittats i området, men lokalt är lövskogen värdefull och viktig
för många fågelarters häckning och födosök. Planområdet är utpekat som ett kärnområde i Gröna
Promenadstaden (Stockholms stad 2013), särskilt
för jätteekar/ädellöv men även för våtmarksarter.
Jätteeknätverket genom när- och planområdet är
troligen även viktigt i ett regionalt perspektiv.
Sedan planförslaget ställdes ut under hösten 2013
har förslaget (mars 2014) reviderats så att skolbyggnaden och skolgården tar upp betydligt min-

dre yta än tidigare. Uppfyllnaden av slänter har
också minskat varför färre träd behöver tas bort.
I ett stråk i väster, men framförallt i öster, kan det
ursprungliga trädskiktet nu bevaras.
Av de fyra jätteekarna (varav en död) inom planområdet kommer enligt det utställda ursrpungliga
förslaget en ek att bli kvar vid en exploatering,
medan det är tveksamt om de övriga kan behållas
eftersom marken till stor del kommer att fyllas upp.
I det reviderade marsförslaget kan den döda eken
också sparas. Strandpartiet sparas och kommer inte
att påverkas.
Sambanden i ekhabitatnätverket påverkas negativt i
det ursprungliga förslaget, men inte alls på samma
sätt i marsförslaget. Detta gäller särskilt kopplingen
till Reimersholme och Långholmen eftersom det i
det reviderade förslaget inns ett grönt parkstråk i
öster. Sambandet västerifrån påverkas inte nämnvärt. Sambandet tvärs över sjön Trekanten blir
dock påverkat eftersom två ekar och det mesta
(ursprungligt planförslag) eller delar (marsförslag)
av lövskogen försvinner. I det reviderade förslaget
kan ungefär hälften av lövskogen bevaras. Detta
samband över sjön är viktigt för att stärka eknätverket till Nybohovsbacken och vidare till Årstaskogen och Södermalm, men här har framförallt andra
exploateringar stor inverkan.
Områdets potential att utvecklas till ett mycket
värdefullt ädellövskogsområde minskar om delar
av området exploateras. Möjliga sommar- och
övervintringsområden för groddjur minskar om delar av lövskogen exploateras. Med marsförslagets
parkstråk i öster inns dock goda förutsättningar

att skapa en damm i denna del vilket kan förbättra
våtmarkssambanden, se nedan.
Hårdgjorda ytor har sämre egenskaper för ekosystemtjänster (som t.ex. rening av luft och vatten) än
en lummig lövskogsyta.
Trädplantering, gröna tak och lokalt omhändertagande av dagvatten (gärna som groddamm) är
värdefullt. Det måste dock tas hänsyn till markföroreningar i detta gamla industriområde.
Flera viktiga kompensationsåtgärder föreslås i
denna rapport, där det viktigaste är att utforma
Vinterviken-Trekanten-Lövholmsviken som ett
sammanhängande grönt och blått stråk. Detta kan
göras genom att bygga några mindre groddammar
och plantera utvalda träd på strategiska ställen.
Förslagsvis kan detta stråk hänga samman med
en strandpromenad längs Lövholmsviken, som på
vissa strategiska ställen planteras med träd. Förslag
inns också på trädplanteringar intill Essingeleden
och Hägerstensvägen, så att ekhabitatnätverket
över Nybohovsbacken knyts samman på ett bättre
sätt än idag. Ädellövträd av svensk proviniens
(ek på några ställen) bör planteras. Pil kan väljas i
strandnära lägen.
Det inns också ett stort behov av skötselåtgärder i
ekområden kring Vinterviken, Mörtviken och Trekanten. Genom att genomföra dessa åtgärder kan
livslängden och kvaliteten hos de enskilda ekarna
öka och därmed även ekhabitatnätverkets kvalitet
och varaktighet.
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Bakgrund

Planförslagen

Naturmiljön i området

Handlingarna för detaljplan skola vid sjön Trekanten, del av Liljeholmen 1:1, har varit ute på samråd
under hösten 2013. Planens syfte är att möjliggöra
uppförande av ny skola med skolgård i Liljeholmen/Gröndal, se igur 1.

I detaljplaneförslaget som ställdes ut skulle skolbyggnaden ligga intill Lövholmsvägen, se igur
3. Själva byggnaden placeras längs gatan med en
skolgård i sluttningen mot sjön. En vegetationsridå
är föreslaget att sparas mellan promenadstråket
längs sjön och skolgården. Eftersom höjdskillnaderna är stora behöver stora delar av marken fyllas
upp inom skolgården varvid den ursprungliga vegetationen till stor del troligen kommer att försvinna.
På sluttningen kommer nya träd att planteras. Planteringar kommer även att ske längs Lövholmsvägen
och öster om planområdet.

Trädvegetationen i planområdet består uteslutande
av lövträd där merparten har vuxit upp efter att
området övergavs som industriområde på 1980-talet. Ett fåtal grövre träd inns i området, träd som
troligen stod inne på industriområdet under lång
tid. Eftersom området har varit industriområde
(färgfabrik) är marken förorenad.

I samrådet har länsstyrelsen (2013) tagit fram tre
saker som är i behov av komplettering:
1. Finns det alternativa platser för skolan?
2. Strandskyddet - Hur påverkas de allemansrättsliga värdena?
3. Strandskyddet – Hur påverkas de ekologiska
värdena?
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Synpunkter på hur de ekologiska värdena påverkas
har också kommit in från t.ex. Naturskyddsföreningen (2013).
CONEC konsulterande ekologer har fått i uppdrag
av Stockholms stad att utreda den tredje frågan om
hur de ekologiska värdena påverkas av den föreslagna utbyggnaden. I uppdraget ingår även att ta
fram förslag på kompensationsåtgärder.
Denna rapport är en fördjupning av den ekologiska
bedömning som gjorts tidigare (Conec 2013). I
samband med detta besöktes området 11 juli 2013
av Sonia Wallentinus, Margareta Friman Scharin
och Dan Andersson. En vegetationsinventering har
genomförts av Grontmij landskapsarkitekter 2012
med en komplettering och fördjupning 2013, vars
resultat delvis har använts i detta dokument. Vidare
har analyser av habitatnätverk använts (Mörtberg
m.l. 2006 och 2007; Zetterberg 2012).

Planen har omarbetats under vintern 2014 så att
både skolbyggnaden och skolgården har minskat ordentligt, se
igur 4. Uppfyllnaden blir också
mindre än i det ursprungliga förslaget. Öster om skolan inns ett
släpp som i detta förslag inte kommer att fyllas upp, varför många
träd kan bevaras här. Även väster
om skolan kommer beintliga träd
kunna sparas i större omfattning.
Möjligheten att spara träd inom
skolgården är inte studerad ännu,
men nyplanteringar kommer i
vilket fall att ske på skolgården,
liksom på de nya sluttningarna.
Trädplanteringar kommer också
att ske längs Lövholmsvägen.

Planområdet domineras av ett tätt lövträdskikt där
de lesta träden har ungefär samma ålder, men som
tidigare nämnts står även några enstaka grövre träd
här och där, se igur 2 (Grontmij 2012). Alm och
lönn dominerar. Flera av almarna är döda, men gott
om almuppslag förekommer. Längs Lövholmsvä-

Figur 1. Aktuellt planområde inringat med blått. Källa Hitta.se.
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Figur 2. Utdrag ur Grontmijs vegetationsanalys (2012). Siffror på ljus platta visar de enskilda grövre ekarna.
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Figur 3. Utställt planförslag hösten 2013. Siffror visar de grövre ekarnas placering.
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Figur 4. Omarbetat förslag mars 2014. Siffror visar de grövre ekarnas placering.
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gen står en allé av huvudsakligen parklindar. Totalt
inns tre stora levande gamla ekar samt en död, fyra
stora lindar och lera större lönnar och almar. En
jätteek (jätteek = med en stamdiameter > 80 cm i
Stockholms stads ekinventering) inns i området
och ingår i ekinventeringen 2007 (Stockholms
stad). En del grova sälgar inns också i området. Några relativt stora askar står i östra delen. I
område åtta dominerar björk. Inslag av asp inns i
området. Längs stranden växer knäckepil och al.
Några planterade klotpilar inns i den östra delen.
Fåglar som sågs eller hördes vid besöket var grönink, häger, koltrast, ringduva, skata, talgoxe och
trädkrypare. Flera bon av koltrast hittades. Besöket i juli är lite väl sent på säsongen för att notera
fågelförekomster, så många ler arter än de som noterades kan häcka i området. Under de senaste fem
åren har även björktrast, gråtrut, gräsand, grönink,
iskmås, knipa, knölsvan, skata, skrattmås, sothöna,
stare, strandskata, svarthätta och sädesärla noterats
som troliga eller säkra häckningar för lokalen Trekanten (Artportalen 2013). I Naturskyddsföreningens remissvar (2013) framgår också att näktergal
sjunger i strandområdet under vår och försommar.

Ekologiska värden idag
Diskussionen i detta avsnitt har delats upp i två
huvudfrågeställningar.
Vilken ekologisk betydelse har området idag:
1 för organismgrupper knutna till?
– ädellöv och jätteekar
– våtmark och
– övriga biotoper
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2 och i vilken skala?
– nationellt/regionalt
– ur ett stockholmsperspektiv och
– lokalt
Ädellöv och jätteekar
Ädellövskog är en mycket viktig biotop i Sverige
eftersom den både är ovanlig och har många arter
knutna till sig. Det är t.ex. många insekter och fåglar som utnyttjar ädellövskog som sin biotop, och
därför är t.ex. fågelsången ofta stark i sådana här
områden på våren och kan upplevas upp till ett par
hundra meter från själva skogen.
Ek är den art som är viktigast av ädellövträden och
är en nyckelart för den biologiska mångfalden i
Sverige. Eken har ca 1 500 arter knutna till sig. Av
dessa är 800 - 900 insekter (varav ca 500 vedlevande skalbaggar ) och 400 - 500 mossor, lavar
och svampar. Många av dessa arter är exklusivt
knutna till eken som livsmiljö. Särskilt vedlevande
insekter, vedsvampar, lavar, hållevande fåglar och
laddermöss är knutna till eken som livsmiljö och
värdväxt (Stockholms stad 2007).
Eken skapar med sin långa livslängd och olika livsstadier (växer 300 år - lever 300 år - dör 300 år) en
stor mängd ekologiska miljöer. Gamla solbelysta
ekar med håligheter har därför särskilt stor betydelse ur biologisk synvinkel. I ett europeiskt/globalt
sammanhang är de eklandskap som inns i Stockholm, särskilt ekarna på norra och södra Djurgården, mycket värdefulla. Då olika arter är knutna till
ekens olika stadier måste det innas ett stort antal
ekar av olika ålder och tillräckligt nära varandra för

att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras
för framtiden.
Samband
Ekarna i planområdet ingår i ett kärnområde, se
igur 5, som sträcker sig från Årsta gård förbi
Trekanten, längs Mälarstranden och till Hägersten.
Det inns även utlöpare till Reimersholme, Långholmen och Stora Essingen. Det är inte långt över
Mälaröarna för att kärnområdet ska vara knutet
till Kungsholmen och vidare till ekområden vid
Ulvsundasjön, vilket i så fall innebär att det ingår
ett regionalt viktigt eknätverk. I praktiken kan det
vara så att insekter som kan lyga relativt långt
klarar att ta sig mellan dessa kärnområden.
I Ekerö och i Järfälla kommuner inns också lera
mycket ina ekområden och jätteekar, men då de
inte var karterade när rapporten om Stockholms
ekområden (Stockholms stad 2007) gjordes inns
inga knytningar åt dessa håll i igur 5. Det är därför
troligt att planområdet kan ingå i ett viktigt regionalt kärnområde för att, tillsammans med och som
ett alternativ till Ekerö, hålla samman nätverket i
nordsydlig riktning.
I igur 6 och 7 kan man se hur detta nätverk är
kopplat i mer detalj genom planområdet. Området
där skolan är tänkt att placeras har knytningar i tre
riktningar, tvärsöver sjön, västerut och österut.
Spridningsmöjligheterna tvärs över sjön är en
viktig länk för att binda samman nätverket över
planområdet till Nybohovsbacken och vidare mot
Årstaskogen. Det inns dock andra länkar runt sjön
som leder till Nybohovsbacken. Det är även viktigt
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Figur 5. Ekkärnområden enligt Miljöförvaltningen (Mörtberg m.l. 2007). Det aktuella området vid Trekanten är markerat med en blå pil. Ekar inns även i
Ekerö och Järfälla kommuner (gula ringar) Den eventuella kopplingen över Mälaren är markerad med en blå ring. Satellitbild från ESRI.com.
9

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2014-03-24, Dnr 2012-14741

10

Figur 6. Jätteeksnätverket i anslutning till Trekanten (Zetterberg, 2012). Figuren visar områden med ek (ytor med ekar) samt möjliga spridningsområden för
arter som kan sprida sig upp till 3 km under optimala förhållanden.
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Figur 7. Detaljbild av ekhabitatnätverket kring Trekanten där enskilda jätteträd är med, utdrag ur ekdatabasen (Stockholms stad 2007).
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att se vad som är tänkt att byggas i närområdet.
På Nybohovsbacken är detaljplan P2008-01165
antagen. Parken runt Trekanten kommer i stort
sett att vara intakt när detta område bebyggs, men
spridningsvägarna över Nybohovsbacken kan bli
försämrade. Intill Södertäljevägen är detaljplan
P2010-06304 (Syllen) antagen. Delar av spridningskorridoren här har också tagits i anspråk, men
inns kvar över Södertäljevägen. Förutom detta
förekommer även diskussioner att bygga i sluttningen av Nybohovsbacken och att överdäcka
Södertäljevägen. Vad detta kan innebära är svårt att
säga. En risk inns dock att om alla dessa förändringar sker kommer nätverket att bli brutet vilket i
sin tur innebär att Årstaskogens ekmiljöer, framför
allt runt Årsta gård, blir mer eller mindre isolerade.
Väster om planområdet sträcker sig spridningsvägarna mot Vinterviken och Mörtviken. Detta
samband är även starkare än vad det ser ut i habitatnätverken (Mörtberg m l. 2006 och 2007), eftersom Essingeleden inte är den starka barriär
man kan tro då leden här går på stora broar
s.k. landskapsbroar. Längs Mälarstranden
söderut från Vinterviken inns sedan ett
samband som sträcker sig bort till Hägersten. Strax nordväst om planområdet vid
Lövholmsvägen inns lera ekområden och
jätteekar, se igur 7. En antagen detaljplan
(P2011-14481) inns för ett utbyggnadsområde längs Lövholmsvägen. Ekområdena
och jätteekarna påverkas dock inte av
denna utbyggnad.
Öster om planområdet inns kopplingar till
Reimersholme. Den planerade utbyggna-

den av Lövholmen kommer inte att påverka detta
samband.
Jätteekar inom området
Inom planområdet området inns tre grövre levande
ekar samt en död, se igur 3 och sida 12.
En av ekarna ingår i jätteeksinventeringen (> 80 cm
i stamdiameter) 2007. Eken är av klass II, med hål
och mulmbildning. Det är oklart vilken av ekarna
detta är.
Ur ekologisk synvinkel är träd 1 och 3 de värdefullaste, men även träd 2 (det döda trädet) har ett
ekologiskt värde, så länge det inns en stam kvar.
Om trädet tas ner bör den grova veden tas till vara
och läggas ut i naturen som en s.k. faunadepå.
Utöver ekarna är även de grova ädellövträden, så som
almar, lönnar och lindar längs Lövholmsvägen mycket värdefulla för såväl ek- som ädellövnätverken.

Våtmarker
En av de mest värdefulla biotoperna i när- och
planområdet, förutom ädellöv, är våtmarker. Till
våtmarker är många arter knutna och även landdjur
behöver tillgång till vatten varför man ofta inner
ett rikt djurliv vid våtmarker. Ju torrare landskap
desto värdefullare är våtmarkerna (vattenhålet på
savannen är en magnet för djurlivet i närheten). En
fördel med våtmarker är också att de går snabbt
att anlägga, kan göras estetiskt tilltalande, tar liten
plats och redan inom något år har många djur hittat
dit. Modellart för våtmarkshabitatnätverket (Mörtberg m.l. 2006) är padda som gärna rör sig längs
diken eller i skogsområden, som mest ca 2 km från
närmaste våtmark.
I igur 9 inns ett utdrag från habitatnätverket för
groddjur i området kring Trekanten.
I underlaget till habitatnätverket saknas en groddjurslokal som inns i Vinterviken (röd cirkel Vin-

Figur 8. Damm i Vintervikens trädgård. Hämtad från hemsidan http://vinterviken.com/.
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tervikens trädgård). Den var inte känd vid tidpunkten för analysen, se foto i igur 8. I denna damm
hittades år 2011 mindre vattensalamander, vanlig
groda och troligen padda.

Större barrträdsmiljöer saknas i planområdet (men
återinns söder och väster om planområdet) och
inga rödlistade eller hotade arter har hittats i området.

Vintervikens dalgång är alltså mer värdefull för
våtmarksarter än den förefaller i analysen. Det
inns också större möjligheter för groddjuren att
röra sig under landskapsbron till sjön Trekanten
än vad habitatnätverket antyder. Runt området
Vinterviken-Mörtviken-Trekanten har lera potentiella leklokaler pekats ut och lämpliga sommar- och
övervintringslokaler inns.

Slutsatser – ekologisk betydelse idag
– Jätteeksnätverket genom när- och planområdet är
troligen viktig i ett regionalt perspektiv
– Området är utpekat som ett kärnområde i Gröna
Promenadstaden, särskilt för jätteekar/ädellöv
men även för våtmarksarter
– Lokalt är lövskogen värdefull i sig och har en stor
potential att med tiden bli mycket viktig

Våtmarkssambandet över Trekanten och planområdet till Reimersholme är mycket svagt eller brutet.

Vilken ekologisk betydelse har området efter exploatering?

Övriga biotoper
Trädvegetationen i planområdet består som tidigare
nämnts uteslutande av lövträd där merparten har
vuxit upp efter att området övergavs som industriområde på 1980-talet. Området är viktigt för många
fågelarters häckning och födosök.
Nu när träden börjar bli stora kan området med
gallringar och eventuella stödplanteringar bli
mycket värdefullt för många djur i storstadsmiljön.
Upplevelsen av djur har även ett rekreativt värde
(som dock inte bedöms här).
Det täta området med lövträd är under sommarhalvåret särskilt lämpat för ekosystemtjänster som
att bromsa häftiga regn och minska ytavrinningen.
Det ska dock påpekas att marken är förorenad.
Lövträd minskar under sommaren andelen luftföroreningar och ger skugga.
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I nedanstående diskussion jämförs exploatering
enligt det utställda förslaget i igur 3 och det förändrade förslaget från mars 2014 i igur 4.
Ur ekologisk synvinkel är det naturligtvis bättre ju
mindre naturmark som exploateras, varför marsförslaget är avsevärt mycket bättre än det ursprungliga. Både skolgården och uppfyllnaden är mindre
varför en större andel av naturmarken kan behållas.
Det gäller framförallt i öster men även väster om
skolan.
Det värdefulla strandpartiet sparas i bägge förslagen.
Jätteek (nr 1) berörs inte av utbyggnaden och kommer därför att bevaras. Det är däremot tveksamt om
den döda eken (nr 2) kan behållas i ursprungsförslaget, medan trädet kan vara kvar i marsförslaget
. Ek (3) och ek (4) måste tas bort. Ek (4) berörs

framförallt om planerna på en cykelväg vid Lövholmsvägen genomförs. Området har på sikt en
stor potential att utvecklas till ett mycket värdefullt
ädellövskogsområde, som till stor del försvinner i
ursprungsförslaget och delvis i marsförslaget.
Ekhabitatnätverkets samband från planområdet
till Reimersholme är viktigt eftersom en förändring kan påverka sambanden till Långholmen och
Södermalm och troligen även till Bromma över
Kristineberg. Det är stor skillnad på ursprungsförslaget och marsförslaget, då detta samband till stor
del bevaras i marsförslaget. En viss försvagning
av sambandet blir det dock även i marsförslaget
eftersom dagens uppväxta träd på skolgården och i
utfyllnaden måste tas ned. Sambanden över Nybohov har betydelse för Årstaskogens ekhabitatnätverk, men här har framförallt andra exploateringar
större betydelse än vad som händer i planområdet.
Sambandet västerut påverkas inte nämnvärt eftersom merparten av sambandet inns väster om Anticimexhuset. Marsförslaget lämnar dock ett större
bevarat trädområde i väster.
Då det gäller våtmarkshabitat är området framförallt ett möjligt sommar- och övervintringsområde
för groddjur. I ursprungsförslaget tas större delen
av detta område i anspråk, men till mycket mindre
del i marsförslaget. Den stora vinsten i marsförslaget är dock att det inns möjligheter att återskapa
våtmarkskopplingar till Reimersholme och Långholmen.
Hårdgjorda ytor ökar avrinningen och medverkar
inte till att luften förbättras. Andelen hårdgjorda
ytor är mindre i marsförslaget.
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Figur 9. Habitatnätverk för groddjur (Mörtberg m.l. 2006) i anslutning till Trekanten. Modelleringen är baserad på underlag (biotopkarta) från 1998. Miljöförvaltningen januari 2014. Röd prick visar lokalen i Vintervikens trädgård. Blå ring planområdet.
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Möjlighet till skadelindring inom området

Möjliga kompensationsåtgärder

Då det gäller skolgården är det framförallt uppfyllnaden som gör det svårt att bevara några träd på
skolgården. Slitage på skolgården kommer också
göra att inget fältskikt kan bevaras, men stora träd
brukar kunna klara sig ganska bra även på skolgårdar. Hur stor uppfyllnaden blir och hur den
genomförs är alltså viktig för vilka möjligheterna
blir att bevara träden. I vissa fall kan även åtgärder
genomföras som kan bevara träden om marken
höjs. Men detta är kostnadskrävande och bör endast
genomföras på friska och värdefulla träd (eller
sådana som kan bli det). Vegetation som kan sparas
i området behöver omedelbara åtgärder som friställande och genomgång av arborist.

Nedan diskuteras åtgärder som är tänkbara kompensationsåtgärder:
• Skötsel av ekområden söder om Trekanten
• Förstärka samband genom att:
– Plantera ek
– Plantera andra träd
– Bygga dammar och eller laxtrappa
• Aktiv utformning av möjligheter till ekologiska
studier för skolbarn

Trädplantering är värdefullt liksom att spara så
mycket beintliga träd som möjligt. Även de som
”bara” är några decennier gamla.
Gröna tak minskar påverkan på omgivningar och
kan bli ett värdefullt inslag.
Omhändertagande av dagvatten så att det återförs
till marken är viktigt. Här måste dock hänsyn tas
till eventuella föroreningar.
Byggande av en groddamm för att ta hand om dagvattnet inom området är bra. Detta är en åtgärd som
diskuteras närmare i nedanstående avsnitt.

Skötsel av ekområden vid Trekanten
Genom att friställa ekar kring Trekanten, t.ex. på
sydsidan, så kan kvaliteten på och livslängden
för träden öka. Eken har som tidigare nämnts en
mycket viktig ekologisk funktion och ekhabitatnätverket får då förhöjd kvalitet och förlängd livslängd
i avvaktan på att ersättare hinner nå en biologiskt
intressant ålder.
Av igur 10 framgår vilka områden och ekar som
är i stort behov av skötsel. Kartan är baserad på en
kartering 2006-2007 varför den kan vara inaktuell
i delar (Stockholms stad 2007). En frihuggning ska
anpassas till trädets ålder och hur tät växtligheten
är runt omkring. I korthet kan sägas att om eken är
måttligt inväxt av t.ex. yngre lövsly så ska frihuggningen ske omedelbart, men om eken är äldre än
150 år och kraftigt inväxt kan frihuggningen ske i
2 - 3 omgångar som upprepas med några års intervall.
Plantera ek
Genom ekplantering på ett fåtal strategiska ställen skulle sambandet med Reimersholme stärkas
avsevärt, se igur 11 och 13. I nära anslutning till
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detaljplaneområdet skulle det vara värdefullt om
några av träden i passagen från Trekantenparken
till Lövholmen skulle kunna vara ek av svenskt
ursprung. Vidare skulle några enstaka ekar längs
stranden som vetter mot Reimersholme förstärka
habitatnätverket avsevärt.
Som tidigare har sagts så är det viktigt att sambandet över Nybohovsbacken förstärks och det inns
en risk att sambandet klipps av om inte planteringar
även sker här. I igur 11 har några strategiska ställen markerats vid Essingeleden och Hägerstensvägen. Likaså kan en ekodukt med planteringar över
Södertäljevägen förstärka sambandet.
Man ska dock hålla i minnet att det dröjer mycket
länge innan plantering av ek kan gynna eklevande
insekter.
Plantera andra träd
På de ställen som är föreslagna för ekplanteringar
kan man även plantera andra lövträd, helst ädellöv
(lönn, lind, alm, ask, fågelbär och bok), men även
andra lövträd är värdefulla, t.ex. pil, se igur 11 och
13.
Detta kan gärna ske i dungar och särskilt värdefullt
är planteringar nära vattnet. Om vattnet är grunt
utanför kan värdefulla lekbottnar på så sätt skuggas. I vårt exempel har vi visat med röda rutor i
igur 11 att några sådana dungar längs den blivande
strandpromenaden vid Lövholmen och andra ställen vid vattnet binder samman nätverket avsevärt.
Om sådana dungar dessutom kan ha en mer naturlig strand än en kajkant är det värdefullt. En lerskiktad dunge med buskar gynnar den biologiska
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Figur 10. Skötselbehov ekområden kring sjön Trekanten. Utdrag ur ekdatabasen (Stockholms stad 2007). Miljöförvaltningen.
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Figur 11. Jätteeksnätverket (från igur 5, Zetterberg 2012) i anslutning till Trekanten med tillägg av var det kan förstärkas i stora drag. Röda rutor visar möjlig
placering av träddungar vid vattnet, mörkblå prickar ek/träddungar på land och grön oval ekodukt över Södertäljevägen. Till höger inns foton som visar hur
träddungar vid vattnet kan se ut (översta bilden foto Britt Berntsson).
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Figur 12. Habitatnätverket för groddjur (Mörtberg m.l. 2006) som i igur 8, med tillägg för möjliga områden där det kan förstärkas (gula rutor). Röd prick visar lokalen i Vintervikens trädgård. Dammar kan snabbt bli en viktig biologisk resurs. Bilder från en dagvattendamm i Märsta. Även fåglar som t.ex. sädesärla
hittar snabbt hit.
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mångfalden mest. Planteringar av träd eller buskar
med bär är också gynnsamt.
Den ekologiska nyttan kan förstärkas relativt
snabbt med träd- och buskplanteringar, särskilt för
t.ex. fågellivet.
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Anlägga dammar och/eller laxtrappa
Möjligheterna att åter binda samman våtmarkssambandet mellan Vinterviken och Lövholmsviken
är relativt stora och görs enkelt genom att bygga en
eller lera nya, mindre dammar, se igur 12 och 13.
En eller lera dammar i anslutning till landskapsbron under Essingeleden skulle göra det lättare för
groddjuren att hitta till sjön Trekanten och kunna
kolonisera den. En liknande damm i anslutning
till planområdet skulle sedan knyta samman hela
Trekanten med Vinterviken och kanske även med
Lövholmsviken.
I samband med exploatering av Lövholmen bör
man även undersöka om det går att bygga en (med
relativt rent vatten) dagvattenbehandling som kombineras med en groddamm. En sådan damm skulle
även kunna förbindas med Lövholmsviken med en
laxtrappa för öringlek, liknande den i Aquaria (på
Djurgården).
Fördelen med att anlägga våtmarker är att de
snabbt stärker den biologiska mångfalden och även
ger ina upplevelsevärden.
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Aktiv utformning av möjligheter till ekologiska
studier för skolbarn
Genom tämligen enkla åtgärder som t.ex. bryggor/
spänger vid groddammar m.m. kan man göra det
lättare för skolbarn att studera ekologi.
Samlat kompensationsförslag - Smalare stråk/
högre kvalitet
Om man exploaterar delar av parken vid Trekanten,
men samtidigt förstärker ett grönblått stråk med
ovanstående åtgärder mellan Vinterviken-Trekanten-Lövholmen, kan de ekologiska värdena t.o.m.
förstärkas i området. Ett sådant förstärkt stråk kan
också få höga rekreativa värden.
Det ska dock påpekas att det även är viktigt att
ekhabitatnätverket förstärks över Nybohovsbacken
för att inte Årstaskogens ekar ska bli isolerade.
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