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Angar:nsjöängens u-nika värde råcler ingen tvelcan,

icke btri:tt ur bíolcgiskornitologisk synpunkt (-områclet finns redovisat i den inte::nationella sk
IJAR-l-ist sorn skydcsvärd fågelsjö) utan lika myck-et sorn ett la¡skap meci
my'cket stolt estetiskt och allmänt nil j örnässigt värcie.
Om

Ilatursì<yddsföreningen þegärcie rede.n är j966 bos lä.nstyrelsen at¡ on_
rådet a'¡sat'bes soin naiurreserva.t järntikt 7 r8,9 $$ t'taturvårrisla;1en.
Dåvarande vailentuna och össeby kommuüer tillstyrkúe.
Vall-entuna. komrnr.rnfu-l-l-mäktige beslöt vidare 1969,1029 att lios l¿lnsstyrelsen
hemstä.11a oln skyndsamt beslui i ärendet enl Svenska l[aturskyCosförenj-ngens
f örs1e,g.
l,änsstyrelsen har ännu ej fatúat rågot beslu-t niöjligen på grunci av tnoistå¡d.
från Stocl;hollts stac, son ju numera är d.en störste ma::käg:rr.en i onråclet.
$veno^ira.

PLanera::e i ol-ik¿r ins;tanser och på skilcla ni.¡ågr uttal ¿. sig i allnänhe¡ i vÞ-Ivilliga ordalag orn tarrlten ati bevara Ângar:n;.jöängen nen lågla konkreta åtgärd.er föL: si<yclC av området har hitil_ts inte vidtaeits.

!'öretlätlare f'ör Stcchno1ns stad uttala- sig också posiiivt för att områcie r, r:it¿r.i]
skyddas ûen mot:;ä'i;tel sig änd.å bestän'b a,-i;t området ¿5öre-o'ti.l-l na'i;rtrlreservat.
it.¿en orn nan j-nte har ¿rktu-ella pianer på a.tt b)'gga i områdei; eller i cless näriret
så vi]1 rnan doc.i: ìr:-¡ ltvar: aenna möjJ-rghe'cen. irfan vill i-nte binda si6.
Just denna räi-sla t'ö::.att binca sig uppÍ'¿'tias; sc,m elt -lrot a,v aila d.en, s,Jriì
i-ntierl-igi önsiea.r' ait onrådet i sr tt rrtì-verarrde skick måtie rrevar.as i'ör. ¡rll
f rallt i .
f ietta i-i'ige ai:s:e:t ja,r; ¡-'.tt ircnr:-'-;::eti bör ¿1,qere alitivt crcÌ, iitn¡,'i r- j¡ si-¡'1, pli.r:ru'ìorc-Ðc'l-r
l{ågot iri-no.e¡.: Íli;r' e,-hi g.ii rz en irr,ggi:.r,r.iÌsilan över: e';t grtirior:'åde l'inr:s ju e¡ .
Dei bör' aIi-c;,:å. vz::a Laöj1iEt ati, 1.:r,qga et'¡ onråde (-etr r;iilriici:li¿;",, ; tortl)
r'.rrrt r\ii¿";F-.,1-'I1i:' jijäi:;':tl i.-.i:oel byri3'r:acisplari ocir rrrerirera 6¡1¡,3-[r.ei so:r gr'önonråcie .
j)ä.r-rj-r1 bLjr cn:org iä¿;gas vla or,rråd.ei,s av¿:räirsnin¿{ sjf,, ari'iet
ul äiì-ljr-i',-¡i.ri:':synJ'unirt bl-ir till-räck'] igt stort.
Deila för:slag få:l e j be+"rakias sorri KxxercxrùAÍøtøgxtriar eii al-tern¿:iiv ril-r förÌnen soilr en åislaget on r:a'Lurreserva*u (eon ¡a-g anselr va:.rar oet enia riktig"),
dess lärrsstyrel-sen fattat beslr:t ocli -)ransiie också som eü'b neciel ati
¿9ärd iiil
få S-i;ockhohls; stad a.i;t 'rbekä¡rr:a i-ärgrr bstr c,i*:ss j-ilne rst:: inien-tict-r er tå nar'r:eils
,J.

anvä::di'iin.q.

t?

iränvj"sÌiirlg i;i1,r. ciel; ov¡.li l.-iarriÍ'ör'cia:.rnìr.s;lle::.j i:,¡1
¿-ti fulLnäkti-¡:;e ¡rrå'bte br:sluta uLpod.r-aga åt b"r,g6;i::a.,1-s¡räiirrncj en g;¡t
^.inar3st i_:_t¿i¡¡"¡*
err. bySg;r:aclspla-n över Air.gartisjciåin¡lscilrå.cre'c u-ti-r'rån <ien för.utsät+;nilgen
a.,tt
om::åcÌe'c -"iiell Í'ö::i:l.il'¿r vici siit nu¡¡¿r::elLii.e iäge .
iliecl.
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Val len'¿una B¡'6gnad snárinrj_

VALLT¡NTI'NA X'OMIIUN
KOMMIJNALKONTOBET

Sommontröde den

1E6 OO V.å'LLENTUNA

Tel.: V¡llentun¡ Ol82l2Lt10
Postgiro: S41 67-6

tyre lsen

6 ¡uti

Justering líllkõnnogiven den

1j j,_ziÍ 19'-(

1971

(vä.xef)

1

Vid protokollet

Dnr

itu-ne -Ind-er6son

! 121
har
Ì.:ounr-r-rns tJ,'rersens arbet su-bsko i;r,- tj_11 b¡¡ag'lör ;'rt'br'¿',nd.e
nad-snä¡lnd-eir iiverlännat en e\r iil;-^ i: C¡:riest.e.nr in1ä¡rnacl notion ¿rniiåend.e .¡iairliiifgning av onråclet Ì<ring .A,ngar:rrss jötiirgen.
}¡rggnad-sn¡imncie¡r beslutar utiala att nblmnðen +"icJ ige_.re u_ttale,,t
sig frir ett natr¿rleserva.t fir i:erört oniråd.e och att en llaniåggníni
ej iir .rktuell.
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Kornmunfullmä.ktige

1971,O8"26

K omml¿6strJ¡Telsen

1971,08"'10

Þlod
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&ar 162-71-005. Ft 5 tro-bton,

Àk;c ,$ Oarles-bam ¡ ang
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pl*nläggniag av onrådet krlag

ka*mr:rrfr¡f'-m¡iHfgeÐ s*.mranträde de* zg/

æ"oi;fç¡i er' ,.[ke T

"
"ca¡Ieur"* ;;å.;;;;
kr5ng Arrgar.:re*jöangen"
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4 1971 lnl-d,m¡raüeÉ
;i;iãä"lns av on¡&d,er

Byggnedsn n har i yttrende över motÍonen uttarat,
ett
en plasilä
g ei är eJctuelt, ¿å nennãe"-iï¿k*re uttalet
slg fiir e
tu¡'reeervat fö¡ det ¡eroráã oaraaut"
s förstag titl

koumu¡sty¡el-sen:
K ousr::rful tæaikt ige bes lu tar
iuti[ uttala; 'Çenom det kornnu¡ara pla'nonopolet
.&T1:

ko
Tr
p

ä¡

va].Len-

de över aetaijplaniaåe"i"e av o¡¡rå_

ns inställning att ornrå¿et bör be_
sger-se är så fast grrrnd.ad. att en ig.enbart d.etta oruråãe
kan :-n¡rebära någon förd.er, En såd.an skurre d.üremotinte
ku¡rna aktuali6er* eraåittníngsfrågor från narkägare,
ka¡r u¡rd.vikas vid. en pranlägg'ing ingåend.e i eti virket
etörre ,å;ihr"d,

a.otionea härigenom
leda vid.are åtg:ârd,

et!

är

Konimsls';yr:elsens Í'örs)_ag
enligt arbeteutsko tte t
"

6

K

besvarad. och

tifÌ

kommrxrfullnäktige

omnunful Imä,kti ge be slutar

g¡[! bifalla kom¡runstyrelsens förslag.
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lrôda¡d otum

1971,08,10

tyrel sen

I

1971,O8,01

$ 147
au $ 124
Drr 1 62-71-007,315 üotion, Åke T Cartestarn, ang planläggning av onrådet kring
KS

.Ansagnss-i öäneen

viil konnunfullnälctÍges samma^nträd.e den 29/+ 1971 i¡LÊi¡r¡ad.es
motlon av .A.ke I Carlestan angående planläggnlng av oû¡¡åclet
kring Ângamssjöängen.

I notlonen

föresl"É.s att i a¡rvaJrtan Bä ett beslut från låinsstyrelsen on att o¡nrådet avsättes som natumeserrrat fullnäktige nåtte besluta att uppdra åt byggnadsnäuntlen att õnêrast utarbeta en byggnadsplan över Angarnssjöängsonråclet
utifrån clen förutsättningen att om¡ådet ska1l förbliva vid

sitt

nuvare'tde ]äge"

har i yttrande över motionen uttalat, att
en Blanläggning eJ êir a.ktueIl, clå nèi.nnden tldlgare uttalat
slg för ett natuneservat för tlet berörtla om¡ådet.

Syggnactsaännden

.&t:
K

s förslag till

konmu-nst¡rue1sen:

o¡nmr.nfullmäktige

lutar

bes
rrGenom d.et kommunala

plannonopolet är Vallenatt uttala¡
ffia konmuns inflytande över d.etaljp1anläggning av områd.et tryggat. Koumr.¡nens instäIl-ning att onråd.et bör bevaras fritt från bebyggelse är så fast grund.acl att en isolerad. planläggnirlg av enbart d.etta områd.e inte ka¡ innebåira någon förd.elu En.såd.an skul-le d.ärenot kr¡nna aktuali-"
qera ersättningsfrågor från oarkägare, vilket kan undvi-.
Éas vicl en ptañlaeg;ins ingåend.e i ett större sa"'.anhs"ndt
att notionen härig:enom är besvarad och icke skall föra.nled.a vid"are åtgärd."

tyrel s ens fö rs Iag til l' -koninu:rfullmäktige
enligt arbetsutskottet.

K ommuns
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Som

monl¡ödesdolum

t

1981-01-13

Dnr 1980.L79
Begvarande a v motion ang
arns oa en

Vid
har
les
att

K.

Blod

004.831

inrättande av naturum vid

kommunfultmäktiges sammanträde I 980-08-2rt s 133,
Staffan Modig (fp) ínlämnat mo ti on vari hemstälatt kommunfullmäktige uppdrar at kommunstyreì-sen
utreda möjligheternã att- inrät ta naturum víd

Angarnsj öängen.

Kommunkansliet har remitterat motionen ti11 plane_

ringsrådet och fritidsnämnden för yttrande.
Planeringsrådet har 19BO-IO-30, S 70, bestutat
att avge yttrande daterat 1gg0-10-30 samt
att uppdraga åt planeringsrådets sekreterare
att rgpresentera komnunen i de fortsatta
kontakterna med berörda stãtiiqa mynoigheter
och frivilliga
organisation"r. Fritidsnämnden har 19gO-10-16, S 111, uttal_at
att det är värdefullt med en ökad informa_
tion om Angarnsjöängens miljövârden g"r.,ã*
att ett s k naturum inrättaÃ vid örstã
Àämt
att en eventuell utredning bör ske i samar_
bete med Angarngruppen och Vattentuna fält_
biologer.
Arbetsutskottets försrag tir-'r- kommunstyrelsen:
Kommunf ullnäktige beslutar
hänvisning till planeringsrådets yrtrande
#_T:9
acgarder anse motionen vara besvãrad.
Kommunstyrersens

förslag tirr

Enligt arbetsutskottet.

Utdrogsbestyrkonde

kommunfullmäktige:

och

1(4)
VATTENTUNA

KO}rilUN

Protokoll fört vid

Vattenvårdsgruppen

sammanträde

me

vattenvårdsgruppen och Angarngrup
pen torsd.agen den B maj 1980,
kl. 05.00 - 07. l0 vid Angarnsjöängen ( f ågel-tornet)
Närvarand-e
f

rån vattenvård-sgruppen

från Angarngruppen:

o

;

Åke T Carlestam, or.df, Alf Sigling
Carl-Olof KjeJ-1in
Per Sol-fenberg, fngemar Jonsson

$r
Yttrand.e över förslag rörande naturreservatsbiÌdning, Angarnsi öänEen

o

Länsstyrelsen har tilf

ar i rubr

ärend-e

¡

VaÌfentuna

kommun öve11ämnat hand.ling-

för yttrande senâst

1980-10-01.

Planeringsrådets AU har i $ 3j beslutat bereda vattenvård.sgruppen til-lfäl1e att inkomma med. synpr¡¡kter på förslaget.

tilf

kommunstyrel-sen.

Mot bakgrund- av ljudet 'fràn svarthakedoppingar, 'sothönor,
vipor, svanar m fì- genomgås och diskuteras d.e från länsstyrelsen erhållna handlingarna. und.er diskussionen franfördâ
synpunkter redovisas ned_an.
Angarngruppen skafl återkomma snaïast med- ev ytterligare
synpunkter sedan man närmare studerat de aktuella handlingaTna.

vattenvårdsgruppen uppd.rar åt sekreteraren att undersöka
beslutsgången fram ti]l desd naturreservatet blir förverkligat samt till ordförand.en att utarbçta utkast till yttrand.e
som kan ingå i kommunens yttrande till
länsstyrelsen.

a

l. -t''oTSI a8 tillföreskriftermml
BO-O2-26 syftar i
först a han A-T i I I -ãTI- s[tAAã-õõh-tå ï Angarnsjöängen och
dess fågeJ-liv. De omgivande landområdena skall tjäna sour
skyddande buffert för fågellivet, sarntidigt som reservatets
värde som frifuftsområde och kulturmiljö ûillvaratas. Det
föreslagna reservatet består såred-es av två delområd.en: Delområde A omfattande själva Angarnsjöängen, delområd.e B
buffertzonen d,äromkring. Föreskrif terna riktar 'sÍg såväl
tilI fastighetsägare som til_f affmänhet.

a

Avsnitt I. Område À p. 7
Det bör i kfartext framgå att det skall vara förbjud-et
att- utan 1änsstyrersens tillstånd utnytija sjöängen som
vattentäkt för bevattningsändamåÌ.
Avsnitt I. Område B p. 15.

8

Föreslagen ordaì-yd.efse är ologisk. Föreslås al-ternativ
text: -'rrida annat än l-ängs härför särski1t markerade
l-e

(i
/l z"*

-\,,

dert'

.

Avsnitt III. p. 10
Förbud.et föreslås gäll_a även k4not..

a
a

VATIENTUNA KOMMUN

2. Förslag ti11 skötselpJ-an

d.ecember 1 979

Enligt förslaget skalf StockhoÌms kommu¡r i samråd med
skogsvård.sstyrelsen vara naturvårdsförval_tare. Inom de
privatägda defarna av reservatet skafl naturvårdsförvaltningen även ske i samråd med- resp markägare. Med naturvårdsförvaltning avses såd-an vård och förvaltning av naturreservatet
som behövs för att tillgodose ändamåfet ned reservatet.
r skötselplanen ges anvisningar till i första hand naturvårdsförvaftarna för hur naturvärdena inom reservatet skall
bevaras och tifl-varatas. skötseln skalf inriktas på att
förbättra ornrådets förutsättningar för ett art- och individrikt fågelliv. Reservatet har därför defats in i två zonel
(A och B) med- ett starkare skyd.d inom själva sjöängen (zon A

a
1

rnom f andområd.ena ( zon B) bör d,essutom mö j ligheterna til-l
naturupplevelser och naturstud.ier tas tillvara och und.erl-ättas.

Ç

FriÌuftsintresset skalÌ dock
ait skydda fågellivet.

und,erordnas

det primära syftet

skötselplanen ind.efar reservaiet i delområden och underområd_,
med detarjerade redovisningar av engå-ngs- och underhå1lsåtgärder. Bl a skalf yttertigare två fågeltorn uppföras.

Til-l skötselplanen hör bl a försl-ag till villkor för jaktutövning sant ti11 kontrollprogram för sed.iment och vatten.
Det är värdefufl-t om betesd.rift kan ske änd.a ned till
de ned-re defarna av de föreslagna r'ya vad.arestränderna
("" restaureringsförslaget). Förekomsten av sprängört
speciellt i d-e norra d.elarna kan dock vara ett hinder
för betesdrift.

t

r skötsel-planen finns förslag till ekonomisk fferårsplan
1980-1989 sarnt ti11 kostnadsfördelning mefl-an staten,
kommunen, naturvård.sförvaf tarna och markägarnaf anrendatorern

{)

Kostnad.er för åtgärder i den restaurerad-e sjöängen är ej Ínräknade i fferårsplanen utan bekostas av särskilda statì_iga
medef.

Vallentuna kommun föreslås att betaÌa kostnaderna för tömnin,
av TC och sopkärl.

Förslaget til-lstyrkes av vattenvård.sgruppen
Försla ,oo ti11 restaurerin gsp I an mars 1 980
gä11er själva Angarnsjön som i dag är inne i ett mycket sent
utveckfingsstadium. För att uppstäJ-1da mål skalf kunna nås
krävs aktiva nil jövårdande insatser sorn återskapar något av
den forna sjökaraktären.
1

tø-

Út(ï

VATIENTUNA KOMÀIUN

1

Utgångspunkten för restaurering är att bevara,
vårda och förbättra sjöns värde som fågelÌokal och
särskift värna om en hög "artd.iversitet".

val- av biotopvårdande åtgärder har skett utifrån en
konkret föreslagen höjning av med-elvattenståndet ned.
Or4 m i sjöns norra d_e1, vilket innebär en höjning av
med-elvattenstånd,et i tilloppsänd-an med- o, 1
Förslaget
'n.en
ti11 höjning av medelvattenstånd.et bygger på
utredning
angående s jöreglering 1974-o1-.10 utfö"ã arr-A Anderssons
Ingenjörsbyrå på uppdrag a1r statens naturvård.sverk.

o

Restaureringsförslaget har tirrkommit i nära samarbete
med Angarngruppen, som diskuterat d.etsamma med fänsstyrelsen senast 19BO-02-13,
De föreslagna åtgärderna bör enligt gruppen
. prioriteras enligt f öl_ jande:

o

1. Vattenståndshöjning genom byggnation av ett
dammbord. i Hackstabäcken
2. större vattendjup specieì-1t i s jöängens centrar-a
delar _q9tor uppgrävning av bottenmassa (= .rr_
snitt VI)
3. Iordningstäf l-ande av vadarestränd.er

rv,

v)

(

avsni

tt

Vattenvård-sgruppen noterar att det är. angelâget
att effekten av vidtagna restaureringsåtgärder
följ s upp vetenskapligt.

O

$6
osium om våtnarker
På El-n'ria anordnas 24-27 september ett internationefrt

o

våtmarker. på synposiet skalr- behand.fas
- våtmarkernas utveckfing och betydelse
- våtmarkerna som resu,rs
inventering och kl-assificering av våtmarker
hushå1lning
med våtmarker
- våtmarkernas framtid
- exkursioner tirl Store Mosse, Tåkern och Hornborgasjön
symposium om

Symposiet bedöms .vara av stort värd.e för såväf vattenvårdsgruppen som Angarngruppen.

Vattenvårdsgruppen

be

sl-utar

att hos kommunstyreJ-sen begära ned.givande att få sända
1-2 förtroendemän.och 1 tjänstenan tirr- synposiet.
Med

t/î)
/ln

hänvisning tir-r- Angarngruppens stora och värdefulla

VATTENTUNA KOM'UIUN

4

insatser för Angarnsjön besr-utar vattenvårdsgruppen också

tillstyrka ett kornmr,nar-t bidrag tirl Angarngruppen
I Z!.t
t?:
deì-tagande i symposiet därest Ãrrg""^g"uppen söker
I' sadan-ü.
Justeras

19BO-05-

2/

fue T Carl-estam
ordförande

o
o

o
o

I

'/, / a,14...
U''- : /,'.,'.: i i"'6''t',^

NA KOMMUN

PROTOKOLL
3

1988-08-29

Dnr L988.47

KS S l-84

0l_6 . 83 0

Monica Westberg rn ft (s) föreslår i motionen att
kommunfullrnäktige hos länsstyrelsen ansöker om att
Angarnssjöängen klassas som särskilt förorenings-

känsligt område.
och häIso- MiIjö- och häIsoskyddsnämnden avstyrker. motionen,
på föroreningssituationen runt
men ser allvarligt-Föi
nämndens del yttrar det sig i
Angarnssjöängen.
8
en restriXtil håtlning till ytterligare bebyggelse i
de mest belastade områdena utan föregående va-utredning och detaljplan samt beslut om ett provtagningsprolram avsett ãtt tconplettera pågående utredningar
inom ramen för naturreservatbildningen. Skulle dessa
utredningar visa att föroreningssituationen inte kan
håI1as uñder kontroll med mindre än att regeringen
klassar området som särskilt föroreningskänsligt är
nämnden beredd att ånyo ta upp frågan och därvid
ställa sitt utredningsmaterial tilI förfogande som
underlag för en sådan ansökan.
Kommunkans 7 iets f öts 7 ag :
Av rniljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande framgår
att utledningar om föroreningssituationen i området
pågår. Närnnden är beredd att senare ta upp frågan.om
ãtõ, ornrådet klassas som särskilt föroreningskänsligt
om pågående utredningar skulle visa att situationen
intè þå annat sätt kan hållas under kontroll.
t'totioñen lärnnas därför f n utan åtgärd.
Yrkande i arbetsutskottet:

CarI-OIof Kjellin

(s): Bifall til1 motionen.

Arbetsutskottets törs lag :
1_

Kommunfullnäktige beslutar att motionen f n
Ìämnas utan åtgärd enligt kornmunkansliets
förs1ag.

2

vat.
3

Kommunstyrelsen föreslår miljö- och hälsoskyddsnälnnden se till att avlopssituationen

på l,övsättra förbättras.

I

KOMMUN

PROTOKOLL

5

r-988-O8-29

g5e

Au s275 KS

51-85

Dnr l-987.l-l-6

0L6 . 831-

SveinTryti(vpk)väcktevidkommunfullmäktiges
sammantrãae áeir âZ juni L987 en motion rned förslag:
att vallentuna kommun föIjer upp forskningsresuliãù"n o"h vidiar lärnpliga-åtgärder för att minska
föroreningar av Angarnssjöängen
attförstaåtgärdblirenavdikningförenminskad
urlakning av Gillinge-tiPPen'
Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 september
ytçiõsz i3relåg rniljö- och härsoskyddsnämndens
nämndãn hade för avsikt
sresultat som kommer att
Ë:*::ã:51ä"fl :i i ""'iiiiSl
.:
åtngsfullt att föreslå

gärderínnanprovtagningsresultatenutvärderats.
hemstäIlde därvid att niljö- o9h
Arbetsutskottet
-nãi="=fyddsnårnnden
skulIe redovisa sina synpunkter
pa-pro¡iemet med i motionen berörda föroreninçÍsfaffor runt Angarnssjöängen'
lfiljö- och häIsoskyddsnämnden
$ 63188

och häIsoskyddsredovisar i ärendet rniljö- yttrandet
framgår
Ãv
Xã"iàr"ts yttrande L988-04-2L. runt Angarnssjöängen
bI a att toroiãningssituationen
undersökningar
ár unaer kartlägg.tíng. Redan gjorda
Lundby-diket..är
av
awattnáà
visar att områãáú ="ñ
av åtgärder..är
särskilt föroienat och att behovet
utöver
innehåIler
vatten
Detta
störst i denna deI.
högakväve-ochfosforha]-ter,ävenblatungrneta]-]-er
från GiIlinge-tiPPen.
Motionens syfte torde, åtminstone vad gäIIer den
att bli -tillgodose!!'
första att-satsen, vara på vägen
åtgärd som kan bli
Den andra att-satåen förèslår
utvärderats.
aktuell sedan provtagningsresultaten
att motionen
föreslår
Miitð:-"ch häIåãskydásnäñnden
ínt,ã föranleder någon åtgärd'

Nämnden

Arbetsutskottets förs7ag :
t_

U

VALLENTUNA KOMMUN

PROTOKOLL
6

1_988-O8-29

ßo@unstyrelsen

KommunstyreÌsen har i annat ärende (Motion:
Angarnssjöängens naturreservat) bI a föreslagit att mitjö- och häIsoskyddsnärnnden

tar kontakt med länsstyrelsen
Gillinge-tippen.

angående

2

Kommunfutlnäktige beslutar med hänvisning
till ovanstående att motionen inte föranleder någon åtgärd.

L

Kommunstyrelsens besTut :

Enligt arbetsutskottet.
2

Kommunstyrelsens lörs7ag :

Entigt arbetsutskottet.

L.-

il

. .)i

prorolçorr
11 konmunJ'ullnar{rlges
1

,þ1

jt'

I ì3:ì-n(i-l3

Dlc :-.

,

/zfo.

i 2i

Ulgollro_ òr

Ti11 kommunfullmälctige i Vallentuna

î3-/

kommun

MOTION ANGÅENDE TNRÄTT,ANDI¡T AV E,TT NATURI]Ì,I \TTD ANGq:ì}JSJÖ]!NCqI,J

Det föreligger nu konkreta planer på att göra Angarns_iöän¡,en r,red
krin¡51 igrande markområden till
naturreserv:t. För att ett områrle
skall kunna förklaras som naturrese;.vat skell ret v:rra sk¡¡d.osvärt
på gruncl av sin bet;"de1se för k¡irnedor',r or. l.ìn,jc1.s natur, sin skönhet e11er närkliga l,esÌ:::ff'enhr:t cllrjl. 1.r¡ Ti: ::\j h..ti,rje1se för all_
nänhote-',s fr j luft,sliv.
:,nn';:rns jiiåinSsonridr-1. ..:r,nfvl I e: ll erp- ?.\r.
lessa ]<r.i+,eric-r.
vj ss irricrir:=tion on sjöängens mil jövärden frnns irlze uppsatt
rtii rjs-l:l':1:en virj fr's'u:. J och r,ed reserrr:-tsbildnil:-en finns
,'rl "ll',i' :t- :':,1 ö"-'' r-ììrî inío:'¡atlo:-r. Ðçr',+*;. i::r-: s:kr, ¡enon 'rti. e-tt
S l' n: tr:J':;'i inr.?,i-i-"2:i, \'iC i,f,Ste., r:är :.Í;l-lrrfrLc:i Ll ieSðk:,fni: t.ill
onr-i--¡;.1 l-:rsserer.l-. ::n lä-n¡i'i¿" 1or;tl iin,¡s trol j;-,.r ¿1, 1 ,iil¡å
dËr..
j ¡t'', l:,ti:r--,ll' kr--n r¡' sa-r\¡i-tsre:;t: ik-L jolr rna Ì:crl1n-i,-r,e r;l
m¡.:i ir_
f cr:r':-i -i olr ol o'rråi"t:
r,?ir,--l j -ce.u i ci: <: :,v,.(,e¡iìen. Ð¿ir k¿ n vio- re
orriri^,¡ì ri'cstäl lrirri.r* ocli ô.är. i:::r oci:så förr:eila.c personl-i¡, info:-n:rtion från rreef err¡-:r ur t. e:r An¡¡.rn{r-uppen.
r'--tr

rnf ör

ionsslrir¡a-ndet hi'r jag viri+" i kont:rl:t rned st¿rtens ri:.tur.'''å:-isve rk: Stoe,kho1rr.s kor:nunr. ..r€nrionsh;;t,å ocll Anl.rrnÉil.ul)pen. Sanl'"_
ligc- l,:,:i' f ð¡kl-aret si ¿1 i-ntr.-.scril Je ¡-r- s:i!.ei oclr f örk1a:.e1 ::-j ¡: r-.,e_
rerì<i;-, att Ì'i"s.,.å J'å ol_i.Ì::: sätt.
I'lc,t

l--lot

-c::ìl

?-ï ."':,,.Ì soij, ci'a¡ arÍöli.s hentr=-c::l rr.;:. j¡., ,_-l .i iio.rr:¡:;:._
'-:llln¡,ì:l j¿.-,' 51'¡r.;:-:,I å.., ì:c:r,lUnst¡.1.e'lsg¡, ati uì"reC:, :i..¡1j¡i.e j.er.l:
,7';lri

¡,-tt det i'rättas

ett

1,.f,,ú{q__
Staffan lliodig (fp)
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Motion

ang

siöängen

Dnr 1980.179

004.831

inrättandet av ett naturum vid Angarn-

TiIl dagens sammanträde har Staffan Modig (fp) in1ännat följande motion ang inrättandet av ett naturum
vid Angarnsjöängen.
.....". Bilaga S 133.
"Motion etc.
Efter föredragning beslutar kommunfutlmäktÍge på ordförandens proposition
att remittera motíonen ti11 kommunstyrelsen för ytt-

?,an-Ae.

önnens slgn

0ì15/3
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Dnr 1983.33

AUS35

Inrättande av natur um vid en ga rnsi öängen
enomförd utredning on Inöjrum vid Angarnsjöängen'

;åá skett

-

med IänsstYrelse

och berörda
nqarngruppen har bl a

lms

kommun

i[, i

samråd.

viss del kan engageras'
genom att antingen
an
--ãttlösas
en s[itterse birdas
e fallet kan antingen
som modell eller kan en
som inflYter genom en
aktion.
Planeringsrådet bestöt Lg82-12-16' S 38'

rekommendera

kommunstYrelsen

att starta en försöksverksamhet i liten
skalaochdäreft;;-lãstäIlningtir:r'Ífågun
drift'
om huvudmannaskap-fOt ev fortsatt
Arbetsutskottet beslutar
att stäIla sig posiÈivt tilI

inrättande av naturum

ffiÍvet i f ören ingsreg l'
Aina Karin
utredningssekreteraren kan
att uppdra till -ko"iãr.tu
vara intrtirãningar_som
Eãltström att
och
naturrra*st Érirufts-'
resserade av ";;;;;-:
hembygdsföreningar '

)

Arbetsutskottet beslutar vidare
inleda
atÈ hos Stockhotms kommuns fastighetsnäTni
bY som
sta
or
i
hus
av det
Ë6;rt"tãtlngar orn uppråterse
IärnPIigt
a
var
äos av Stockholms kõnmun och som sku1le
ãón utställningslokaI'
UtdrogsbestYrkonde

d
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1983-
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t

04-r4
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Möjligheterna att driva naturum i föreni ngsregi har
undersökts.

De föreningar som tilrfrågats är varlentuna Naturskyddsförening | _Angarngrgppen, Friluf tsfrämjandet
vallentuna, Friluftsfrämjãndet
Brottby, vallentuna
hembygdsförening, össeby hembygdsföreñing och arbetsgrupp Långhundraleden. varlentuna Fättbióroger har

informerats

om

planerna för sin ev medverkañ.

Föreningarna är positiva ti11 att medverka med information och att åta sig värdskapet i naturum under

förutsättning
att kommunen är huvudman och Èar på sig
svaret för hyra och driftkostnadei och- an_
att föreningarna får bidrag från kommunen
som täcker resekostnader och ev övriga ut1ägg.

vallentuna Naturskyddsförening åtar sig att fungera
som sammanhåIIande organísation. verksãmheten sðhema1äggs ogh genomförs av en samrådsgrupp med represen_
tanter från samtliga berörda roreñingãr. Bemannat
öppethållande begränsas i princip tiir 1ör- och sönvår och hösL (20 25 tiltfällen).
9"9"förmiddagar
Behov av ytterrigare tid klar1äggs under verksamhetens gång.
Lokal

stockholms

kommun kan uppråta lokalen tirt vallentuna
vallentuna kommun svarar för utvändigt och
invändigt underhåll, erektricitets- och renháltni"g=avg ifter .

kommun.

Utstä11ning

vall-entuna kommun och Iänsstyrelsen svarar för den
de1 av utstä1lningen som avsér myndigheternas information i natur- och kurturvårastiågoi. Föreningarna
bidrar med material tirt såvär utsfällningens permanenta som rörliga del och med vissa broschyrer som
mångfaldigas av kommunen.

tnader

rnitialkostnaderna för utställningen torde belöpa sig
ti1l ca 10 000 kr. Därutöver kan bord, stolar oõfr
hyrlor behöva anskaffas för ca 2 oo0 kr. Hyra, drift
tillsyn kan beräknas årligen uppgå tili cá 7 000
9ch
kr. Reseersättningar kan grovt uppskattas tirl 3 000
kr.

Kos

Kostnadstäckning

Naturvårdsverket har 1983-03-02 meddelat, att verket
ställer sig positiv till inrättandet av ett naturum
vid Angarnsjöängen och att det för detta ändamål kan
bidra med ett engångsbelopp på 5 000 kr till uppbyggnaden av naturumutstälrningen. Därenot kan naturUlcirogsbeslyrkonde

0l

ls/3_

lo

.J

SAMMANTR,ADESPR.OTOKOTI

KOñAfrTUN

Sommantrödesdolum

Blod

vårdsverket i dagstäget inte ta på sig några förvaltnings- och driftkostnader.
Länsstyrelsens del av utstäIlningen skall motsvara

ettvärdeavca5000krenligtöverenskommelsevid
sammanträde L982-03-29.

Från

privat donator har inkorunit 2 000 kr för att

förvert<liga planerna på naturum'
under 1983- eventuellt
För att, starta verksamheten
I
ca 22 000 kr enligt
totalt
redan under .r¿t"n Uenövs
kr finns kost000
12
varav
õ;áñ--ejô-idã uärã[ninõái
naãstãófning iöt. neãten 10 000 kr måste täckas av
nedel frå.n lcommunstyrelsens elfer konmunfullmäktíges
och ev intäkanslag för oförutseãdu behov. Kostnaderkan
lärnp1igen
ter i samband med naturumsverksamheten
I
program
under
särskilt delprogram
redovisas i ett
-o"f,
sr
ing
s
te
samhäilss k-ydd med atte
Mf i j ti l- trãf so-

rätten hos kommunstYrelsen.

Kommunstyrelsens försIag tirl

kommunfultmäktige:

u1Inäktige beslutar
enligt. ovan
att som huvudman för en försöksverksamhet
och
hyra
rtirsiãg-iã pa sig ansvaret för
"1-i"=ãi.l
iftkostnader
dr
attföreningarnafårbidragfrålrkommunensomtäcker
r"""k;;¿""ãét-ããr, À,t övri9ã uttägg inom ramen för
3 OO0 kr Per är,
att för ändamåIet anvisa 22 kkr på ett nytt del-

Kommunf

o

þrõgram 5.82L Naturum Angarnsjöängen'
i bidrag
att kostnaderna fât täckas dets med 5 kkr
med 5 kkr i bidrag från
ffi" ;;iui"ara"verket, dels
fánsstyretsen, dels med 2 kkr i gåy? fl:" enskíId
donator samt dels med 10 :kr ur iullnäktiges anslag

Ð

för oförutsedda

behov.

Utdrogsbesþrkonde
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Dnr 1983.33

006.

Bll

Inviqninq av naturum AngarnssìÔânqen
Verksamheten startades den 3I mars 1984 med en förhandsvisning med vallentuna naturskyddsf örening som
värd.

föreningar har därefter turats om att
håtla naturum öppet under 1ördagar, söndagar och
helgdagar vår och höst. Närmare tusen personer har
under denna Èid besökt utstäIlningen.
Utredningssekreterare Aina Karin Hellström föreslår
att konununen of f iciellt inviger natururn.
Medverkande

Kommunstyrelsen besl utar

att representanter för myndigheter och organisationer
õñ' stöder verksamheten eller naturvården inbjuds
tiII invigning lördagen den Ii maj samt
att bekosta invigningen inkl enkel förplägnad för ca
?5-personer, varvid medel anslås ur konto 5.I91 1nformation och marknadsföring .

J
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ls/3_
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I.TARATGARNSJOANGE\T
BLEV }TATURRESERVAT

VATTENTUNA KOfrTMUN
Pl-anering s:råde t

YTTRANDE

1

(2)

1980- 05-29

naturreservatet Angarnsjöängen i Vallentuna kommun
Vallentuna kommun hälsar med tillfredsstäI1else att
planerna på ett naturreservat för Angarnsjöängen har
avancerat ti11 ett konkret förstag. I en skrivelse
ti11 1änsstyrelsen hösten 1969 hemstälrde komrnunen om
att beslut skyndsamt måste tagas att avsätta Angarnsjöängen som naturreservat och anslöt sig därmeã till
den opinion som Svenska Naturskyddsföreningen och
Angarngruppen hade bildat.
I kommunens översikttiga planering förutsätts också
att Angarnsjöängen och omgivande mark skyddas från
bebyggelsepåverkan. f kommunöversikten föreslås
naturreseryat för den naturvetenskapligt mest skyddsvärda delen och naturvårdsområde i en buffertzon. Den
nu föreslagna konstruktionen med naturreservat för
hel-a området fast med olika bestämmelser för det inre
och det yttre området syns dock mer ändamålsentig.
Försraget till skötserplan utgör en vidareutveckling
av de åtgärder för friluftsliv
som den störste markägaren, Stockholms kommun, vidtagit eller nöjliggjort
för att kanarisera allmänhetens intresse för orniåãet,
Det stora intresset förklaras av Angarnsjöängens
märklighet från såväl naturvetenskaplig som kulturhistorisk synpunkt och inte minst av dess naturskönhet.
Ang

SkötselpÌanens mål och riktlinjer
avses ha ett långsiktigt innehåll. De kan dock omprövas om särskilda
skäl uppstår. Den ideella föreningen "Angarngruppen'
har under ett tiotal år dokumenterat områdets naturvärden. Dessa arbeten har varit til1 stor nytta som
underlag ti11 skötselplanen och är en stor til1gång
vid utvärderingen av de föreslagna åtgärdernas ef-fek ter .
Området är nu ett poputärt utflyktsrnål och kommer
förmodligen att öka i popularitet sedan det givits

o

status av naturreservat. Det rör1iga friluftsrivets
intressen bör dock inte ti11åtas ta överhanden. Uppmärksamheten bör i hög grad gäIla att undvika negàtiva effekter av a1lt för stor til-Iströmning. En ökad
aktsamhet om området från allmänhetens sida kan.förväntas om restriktionerna kompletteras med information om områdets märkl.ighet i olika avseenden. En
sådan information skulle kunna samlas på ett stäf1e,
t ex vid Orsta där merparten av de besökande passerar. Besöksfrekvensen skul-le också kunna utläsas om
en gästbok utplacerades i detta utrymme som skulle
kunna utformas 'som ett s k naturrum.

VATTENTUNA KOMMUN

2

YTTRANDE

I980- 05-29
En möjlighet att ytterligare fördeIa trycket av besökare bör undersökas i underområde 9.2 där en parkeríngsplats ev skulIe kunna ordnas utefter vägen

mellan Hacksta och Seneby.

Vallentuna kommun är positiv til1 de föreslagna åtgärderna för alImänhetens friluftsliv
och är givetvis
beredd att svara för de kostnader som hämtning av
sopor och latrin vid föreslagna parkerings- och rastplatser kommer att medföra. Ytterligare restriktioner
för täItning bör dock övervägas så att de mest känsIiga områdena undantas.

VALLENTUNA

YTTRANDE

KOMMUN

Vat tenvå rdsgr uppen

I

(3)

1980-06-04

Förslag ti11 naturreservatbildnin 9 ¡ Angarnsiöänqen
A1lnänt

1

Syftet med naturreservatbildningen
att i första hand bevara områdets förutsättningar
för ett art- och indívidrikt fågeltiv - tillstyrkes.
Friluftsintresset måste underordna sig detta syfte.
2
Prioritering
Speciellt i ett kärvt ekonomiskt 1äge måste av föreslagna åtgärder sådana som frärnjar fågellivet gå före
sådana som tillgodoser friluftsintresset.
Som framhå11es i förslaget till
restaureringsplan
måste för att stoppa den pågående ogynnsamma utvecklingen åtgärder insättas snarast så att inte sjökaraktären ohjätptigt går förlorad. (R = Restaureringsplanen sid 8)
Detta understryker ytterligare behovet av priorítering av de biotopvårdande åtgärderna som föreslås
bli
A

Vattenståndshöjning genom byggande av

B

c

Större vattendjup speciellt i sjöängens
centrala delar genom uppgrävning av bottenmassa (R detaljplan) .
IordningstäIlande av vadarestränder.

3

uppfö1j ning

Hackstabäcken

damm

i

Verkningarna av vidtagna åtgärder med anledníng av
naturreservatbildningen bör bIi föremåI för vetenskapJ.ig uppfö1jning. SåväI ekologiska som sociala
aspekter bör därvid beaktas t ex

förändringar i fauna och flora
respekt och förståelse för föreskrifterna
be

söksf re kvensen

4

Detaljsynpunkter på översända handlingar

4.r

Restaurer i ngsplanen

Detaljplanen med tillhörand e kostnadsberäkning upptar
ej själva "dammbyggnaden". D ammen måste få en sådan
utforrnning att vattennivån aranteras. Det skall ej
vara möj1igt att med obehör II g manipulation av dammluckor etc förändra vattenn 1 vån. Dammen bör förses

YTTRANDE
19

2

80-06-04

för flödesmätning. Betr prioriÈering av
föreslagna åtgärder se inJ-edningen ovanl Vid kanatgrävningen bör eftersträvas viss oregelbundenhet i
kanalernas sträckning och bredd.

med anordning

4.2

Skötselplanen
3.1

3.1.5

Riktlinjerna synes vä1 ägnade att
tillgodose syftet med reservatsbildningen. Det är väsentlig t att
Angarnsjöängens eutrofa kara ktär
inte ytterligare försämras g enom av
människor skapade förorening skällor
i tillrinningsområden.
Bevakning att detta icke sker konmer att inläggas i konmunens (hä1sovå r dsnämndens ) kontrollprogr an .
Fiskeförbudet bö r utsträckas tilltiden 1 mars 3 1 oktober (Iika som
t iltträdesförbud et ). Förbudet bör
också intas unde r föreskrifterna.

3.1.6.I

Tillsynsman rekommenderas.

3.2

Skötselområden

Underonråde I7.2 Föreslaget fågeltorn
bedömes

överf1ödigt

Byksberget (område L2)

bör flyttas till

8. TC bör tillkomna i anslutning
p-platsen vid Skesta hage.
Föreskr ifterna
Ang inskränkning ar i markä gares etc rätt
înõm-omrãae Ã Område

titl

4.3
T

II
ÏIÏ

p7

Ingen form av vattentäkt skall få
ske utan Iänsstyrelsens tillstånd.

p15

Formuleringen är ologisk. Ridning
bör medges inom ornråde B endast

längs särskilt markerade leder.
"Att fiska under tiden I mars-3l oktober"
inom område B.

Ang vad allmänheten har a tt iakttaga.
TeïtEöïsÏaÇeñ ñedañ utga? ïrãn-aEt-det är
dessa föreskrifter som de lgives allmänheten.

p I0

ändras till

"framföra varje slag
av bât/farkost"

r'
YTTRANDE
19

plr
p13

3

80-06-04

ändras til1
"tälta mer än två
dygn i sträck och på andra än specíellt markerade/anvisade platsãr"
ändras till
"under Èiden 1 mars 31 oktober beträda delo¡nråde A.r'
Den utsträckta tiden motiveras av
önskemå1et att skydda även rastande

fågel.
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öängen j- Vallentuna komrn:n

Bilda¡de av natr:rreservatet
(3 bilagor)
B-e-s-kzl.uuxag-

-su

-T-e Ð-ar-uqt

eL

Benåinnj¡g

Naturre senratet Angarns s j öängen

Kormrnrn

Vallentuna
Angarn, Vada, Vallentuna och össeby-Garn
AlJcy I:2 (del av)
Fastighetsbolaget

Socknar

Fastigheter och
markägare

össebyhem IG
Lundcy 1:3 (del- av)
Stockholms konrnun
rr
rr
Ä.sta 1:14 (del av)
rr
rr
Angarns-örsta 2: I
Angarns-örsta 8:l- (del av) Gunfog och örjan
öberg
Kusta I:1 (del av)
Stockholms konrnun

Lingsberg l:2
Olhamra 1:2 (del av)
Lappdal l:3 (del av)
Lappdal I:4 (del av)
Seneby 1:2 (del av)
Seneby 1:3 (del av)
Seneby 1:4 (del av)
Seneby 2:l (del av)

il
I
il
il
It
il
tt

össeby-Garn m

pastorat

fl

Skesta 1:2 (del av)
Stockholms konmun
rr
rr
Skesta 1: 3 (del av)
rr
Skesta I:4 (del av)
rr
rr
Skesta 1:5 (deI av)
Hacksta 1:I (del av)
l4argit HelJcro m fl
j¡rg
Låigesbeskriur
El< karbor Il 806, 11 816. Reserr¡atet är beläget
ca 5 lqn nordost om Vallentuna tätort. Avståndet
till- Stockholms centrum åir ca 24 ]rc:1t.
Areal
ca 575 ha
Därav landareal
ca 455 ha
NaturvårdsförStockholms kormm:n i samråd ned skogrsvårdssþzrelsen. Inorn de priiratåigda delarna av resen¡atet
walta¡e
ska11 natr:¡¡¡årdsfönzaltrrj¡rgen även ske i sanr
råd ned respektive rnarkägare.
rr
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-f qt--b-c-g-l.ut-ct

Angarnssjdåingen, tidigare Angarnssjön, utgjorde under stenoch bronsåldern, d v s för ner ¿irì 3 000 år seda¡r en havsvik
till dess att förbj:rdelsen ned havet avbröts genom landhöjningen och vjken så snaningom övergick i en grr:nd sjö. Som
så många andra slättsjcbr blev Angarnssjön under 1800-ta1et
ett torrläggnìngsobjekt. Er oful-lständig såinknìng av sjön
genomfördes år 1868. Tjugonio år senare avslutades eJrellertid ett omfattande torrläggn'rilgsprojekt, ¡za:¡¡id sjöns
pasströskel sänl<tes 2,4 neter. Därvid torde hela sjöbotten
ha torrlagts och överförLs till betesnark.
Under såvál L920- som 1930-talen genonrfördes nya qareförrätt-

nìlgar, vilka dock aldrig ledde til1 ytterlì-gare torrlägg-

ni:rgsåtgärder. 1954 rensades sjöns huvr:dkanal- gn:ndfig't.
Sedan dess har dock en kraftig igrenvåfanJng ägt rum, viLket
nunÞra fra¡nför allt under vårerr orsakar översvännlrgar på
omkringliggande narker.
Runt sjön fjrrns nu ett a¡tal jordbn:ksfastigheter och de
närnnst sjön belägna 1å91åinta ¡narkerna nyttjas som åker
eller betesnark.

i första hånd beromd som l-änets förnämsta
fågelsjö. Sjn största beÇdelse för fågelIivet har området i
egenskap av rastlokal för änder, wadare och rovfågel. Som
slättsjö äger Angarnssjöängen flera av de l<r¡aliteter som utgör g:rutrdfömtsättnj¡rgen för goda livsbetingelser för fåglar,
friímst för andfågel och l¡adare. Under vårens högvatten upFrehåt1er sig ett stort antal- ä¡der, fördelade på ett tiotal
arter, i sjön. Antalet kan vissa dagar uppgå titl flera
hundra j¡rdivider. Därtilt konrner doppjng, knölsvan och under
senare år även kanadagäss och sångwanar. I m-itten av rnaj
Angarnssjöråingen åir

kulm-inerar vadarsträcket. Sannnanlagt 26 vadararter har
registrerats vid sjön. Derura kategori uppehålter sig under
våren vid strandrnarkerna, framför allt på de kreatursbetade
ltorna samt på periodvis blottlagda bankff i sjölíngen. Det
låga vattenståndet under höstarna i förening red den langt

ganga igenvåLcrìngen nedför sämre betjngelser för flera
arter, och speciellt a¡dfåglarna som kräver tillgång till
fria r¡atten).tor påverkas negativ!.
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Sjöängens våi¡de som häckningslokal är också stort. Til1 onr
rådets häckfåglar hör svarLhakedopping, årLa, bn:n kåilrhök,
wattenrall, srÉfläckig sunphöna, rörhöna, gräshoppsångare,
stors¡:ov och ibland rödbena. Därtil1 ska11 bl a nåi¡rnas en
skratt¡råskoloni på ca I 000 par, \¡ars nlin¡aro ned största
sannolikhet utgör en positiv faktor för det. övriga fågell-ivet. Totala antalet arter scrn iakttagits vid sjöåingen

uppgår

ti1l

215.

Vegetationen j¡rom sjåilwa sjöåingren upptas ti11 största delen
av starrsamhällen (Carex spp.). Onrfatt¿nde bestånd av bladvass (PhraErl-ites cormrn:nis) förekomrer dessutom i.:rsprängda
i starrytorna. I sjöns norra del uppträder också omfattande
säwegetation (Sciryus spp. ) . Koncentrerade i huvr:dsal< ti1I
sjöns båda ändar förekonnrer bestå¡d av videbuska¡ (Saljx
spp.), av vilka många är doda. Stränderna domjneras av
gräs- och starnzegetation, som där betesgång forbfarande
pågår tiIl stor del saknar llslag av högrre örter. Iokalt
åir strandzonen kraftigt tuvad.
Runt sjäJ-wa sjöängen fj¡rrs flera skogsklädda område¡r. Domi¡rera¡de trädslag åir ofta gran, rìen inslaget av löwträd åir genomgående stort och håir och rrar fj¡ris rena lövdr-:ngar. Asp, björk
och hassel är r¡anligast förekomna¡de lövbräd, nen i området
fj¡rrs även ek som tillsannìans n'ed en bidrar tiII att ge
laadskapet en tilltalande bi1d. Särskilt de crypressforrnade
enarrìa åir karakterj-stiska för naturen runt sjöåingen och uppnår i många fal-t en ansenlig storlek. TilI områdets attraktioner hör avgjort hagen vid Skesta, där betande kreatur
bland hogvrucra björkar erbjuder en Ðrn sorn bl_jr allt sällslmtare i det svenska landska¡:et. TVå rara arter har påträffats j¡rom området, nämligen kåltisteI (Cjrsium oleraceum)
och nästroten (Neottia nidus avis). I sjöängens närhet fj¡ns
också bestånd av backslppa (Anenone pulsatilta).

Naturresenratet är även mycket rikt på fornnr_innen, vilka
främst är belägra i de östra och nordöstra delarna. F\arden
daterar sig från äldre järnåldern samt bronsåIdern. De
äldsta åir så gott som helt koncentrerade till sjöns forna
strandljnjer. Bland objekten fj¡ns en hällristnj¡rg, flera
nnstenar, två fornborgar samt ett mycket stort antal
gravar och gravfäIt. Såirskilt stor uppnrirksarnhet har den
3,65 m långa hällristntngen vid örsta gård väckt.
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Bland annat nrrt bakgn:nd av det rj¡ga avståndet tilr tåitj¡efoljcade områden har nrarkområdet n-rrt sjöängen dessutom ett
högt rekreativt värde"

Syftet ned reservatet är att i första hand slq¿'dda och vårda
Angarnssjäåingen och dess fåge11iv. De ongirzande landområdena
skal-l tjäna som en sþzddaade bufferb för fåge11irzret, samtidigt som resen¡atets värde som friluftsornråde och r<r:r-tr:rÍLi1jö til-lva¡atas.
statens naturvårdsverk, stockholms och vallentr:na konrnr:ner
har 1 avgirrna yttranden godkänt förslaget tiI1 föreskrifter,
avgränsni¡g och skötselplan. iiven atla kåinda sakägare har
godkänt förslagel'r.

för ersättnjng på grund av
resenratsbildningen fj¡ns j¡te utom från ägarna till fastigheten Angrarns-örsta B:1. Även dessa har godkänt föreskriftér,
avgråinsning och skötserplan ren har förbehållit sig rätten
att enligt 33 S naturvård.slagen väcka talan om ersättning
för den skada de åsa¡rf<as genom bildandet av naturresenratet.
Förbehråltet ha¡ godkåints av naü.rrvårdsverket.
Några kvarstående kostnader

Med

stöd au 7 $ natuz,uå.rdslagen (1g64:822, cindrad. och om-

tryckt

7974:1025) föz,klaraz, Länsstyz,eLsen det område som
utmciz.kts på. bifogade kaz,ta som naturz,esez.uat"
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datum
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t_

För att trlzgga ändamåIet med reservatet förordnar låinsstlrrelsen
ned stöd av I - 10 SS natr:rvårdslagen samt 9 g natr:rvårdsförordnjngen (19762484) att nedan angirma föreskrifter sanrt
bestäntrelser om natun¡årdsförvaltni¡gen skarl gälra beträffande
området.

f Föreskrifter

B

]-

att

anrum

i¡rom naturreservatet

irtskiä¡k-

Det föreslagrna reservatet består av två delområden.
Delområde A omfattar s;älva Angarnssjoängen nedan delområde B
avser en
buffertzon däromkrilq, som även bitvis åir
av stort våirde för allmänhetens fril-uftsliv och larlturni-i¡nesvården.

utöver föreskrifter och förbud j- ragar och författningar skall
följande ìnskråiknjngar gäl1a i rätten att förfoga över fastighet inom naturresenratet:
Inom del-område A åir det

förbjudet att

1 - bedriva täktverksamhet
2 - anordna upplag a¡nat än
skötsel

tillfäIligt

i

samband rned områdets

- inplantera för området frlintnande våíxt- och djurarter
4 - uppföra helt ny byggnrad ell_er anläggning
5 - anlägga väg e1ler parkerìngsplats
6 - dra fram rnark- eller luftledning
7 - til1föra vä:<t¡airingsåinu'ren eller använda ke¡ni-ska bekänp3
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datum

9 - dika' dränera, dåinna, nnrddra, utfylla, ir¡ralra elIer utföra a¡nan verksamhet som förändrar områdets dräneri¡gsförhål1-anden ned r:ndantag av vad som besruÈats i vattendom

10

- årligen under tiden 1 ¡nars - 30 september bedriva jakt på
Iördagar, söndagar och helgdagar. únder hela aret ¿ir aoc¡<
fåge1jakt förbjuderi

- fiska under tiden t april - 15 juli
12 - plöja, grräwa eller utföra annan naïkbearbet¡j¡g
11

13

- rida annat

Tnom

14

¿in

på vj¡rterj-s

delområde B åir det förbjudet

- bedÏiva täkt el-ler
topogrrafi

15
16

att

annan verksarnhret som föråindrar områdets

-

anordna upplag arurat än

-

uppföra stängsel eller a¡dra hägnader ¡red undantag från
st¿ket kri¡g bebyggd tomtplats. Dock får erforderÍiga
ståingsel för betesdjur uppföras under fön:tsättnì¡g att
aIlmänhetens til-lträde inte hi¡dras eller avsevärt för-

skötsel

ti11fär-ligt i

samband ned områdets

svåras

- inpra¡tera för området frli¡nnande växt- och djurarter
lB - fuligen under tiden r nnrs - 30 september bedriira jakt på
17

lördagar, söndagar och helgdagar. under hela aret ¿ir aók
fågeljaJct förbjuden. DeI aü Uacksta l:I utgör naturreservat utan begränsnì¡gar av jakträtten. Se bifogad
karta.

19

- rida på vissa stigar eller stigavsnitt
au¡nänhetens ströwande (se bifogad

plan kartbilaga 8).

som anlagts för
faststälId skötser-
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01I5

Er betecknins

datum

det utan Länss tyreLsens ttLLstånd förb-iudet

- uppföra helt ny byggrnad eller anläggnjng
2r - a¡rlägga väg, vandrhgsred eller parkerÌngsplats utöver vad
som frarqår av bifogad. faststill_d skötse1p1an
22 - dra fram nark- e1ler luftlednìng
23 - ar¡¡erka eller utföra annan skoglig åtgärd utöver vad som
angives i bifogad fastståilld skötselplan
24 - j¡om skogsbruket använda växtnåirjngsänmen och keniska be20

25

-

26

-

27

-

29 28

känpni¡gsnedel ned undantag av serej<Èiva åtgåirder g.nom
ficknjng och pensling
så eller plantera skog på tidlgare genom bete eller åkerbruk hävdad nrark
dika ned r:ndantag av uickdìJcning och r:nderhåll av befjntliga ti1l Angarnssjöängen ledande diken på sätt som framgår av skötselplanen
använda mark, byggrnad eller anläggning på sätt som ka¡
nedföra förorenjlg i sjöängen och i vattendrag
sprida gödse1 på tjälad el_1er snötäckt mark
använda tirl Arrgarnssjöåingen led¿nde djken för berrattningstudamåf

Dessutom

gäIler

jnom såväl_ område A som B:

- Föreskrifter ned¡n gäIlande al_Imänheten (avsnitt ]ff) gäller
även ¡narkägare och j¡rrehaware av särskj-rd rätt i den mån pågående markanvändning dåirigenom i¡rte avsevåirt försvåras.
- Bestännelserna skall inte utgöra hinder för betesdïift errer
för att bedrir¡a åkerbruk på i reservatet nu ingående betesoch åkernrark eller mot restan:rering och underrrátr av s¡öåingen enligt fastställd restaurerjlgsplan

II Föreskrifter

.¿

B

mark-

9

att

och annan

o

o
o

@

För att tillgodose ändamålet red natu:rese:¡¡atet föryliktas
markägare och i¡ureh,arzare av såirskird rätt tåra att de åt-
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Er beteckn¡ng

datunì

gärder vi-dtas som framgår av bifogad fastst

illd

skötseIplarì.

uppkonner ybterligare j¡skråinkningar i förfoganderätten
vad som anges ovan och i bifogad faststälIa é:<otsetplan
anleder detta nya förhandÌi¡rgar ¡red berörda sakägarä.

fIf Föreskrifter

att

10

na
nâ'

utöver föreskrifter och förbud
förbud gäIla att

tet

om vad

åin

för-

all¡nin-

i ragar och författe-ringar skall

- förstöra eller skada fast naü:rförernår eIler ytbildning
som att borra, hacka, språinga, rista, må1a e d
3r - bryta kvistar, färla e1Ier på annat sätt skada reva¡de
ell-er döda träd eller buskar samt att skada vegretati-onen
i övrigt t ex genom att grräva upp växLer såsom rls,
örter, gräs, ncssor eller lavar
32 - störa djr:rlivet (t ex genom att kl_ättra i boträd eller
på nåira håll fotografera fågeJJco ell_er Ìjkna¡de)
33 - nedföra hund som ej är kopplad
34 - göra upp eJ-d a¡nat ¿in på anvisade platser
35 - på ett störande sätt anv¿inda radioa¡parat, grannxrfon,
30

36

-

37 38 39 40 41
42

-

bandspelare, nn:sjkinstru¡rent e d
rida inom delområde A a¡nat än på vi¡rteris. rnom del_ornråde B är det förbjudet att rida på vissa stigar ef,ãr
Eiffisnitt som anÍagcs för all¡iínlretens strovande (se

skötselplan, kartbilaga B)
framföra mrtordrivet fordon a¡nat än på anvisad.e vägar
parkera annat är på a¡visade platser
framföra nictorbåt erler annan nptordrive¡r farkosÈ i sjön
t¿ilta utanför såirskirt anvisat område och ner än två
dyg¡r i följd (se skötselplan, kartbilaga g)
stä11a upp husvagar
under tiden I april

- t5 juli

beträda delområde A
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Svftet ned na trrrvårds f önraltn j¡qen
Reservatet skall vårdas så att i första hand områdets vÈirden
för fåge11iveÈ bewaras och förbättras. För att uppnå detta
syfte bör sjöringen bli föremå1 för restaurering och bi_otopvårdande j¡rsatser. I örrigt skall reservatets vÊirde som
kulturm-iljö och friluftsområde til-Ivaratas.
Skötselplan
Låinsstyrelsen fastståiller ned stöd av 9 S natr:rvårdsförordnilgen
bifogade skötselplan. Resenratet skatl skötas enligt arlisnjngar
i den¡,a si<ötselplan. Planen kan vid behov ornarbetas. Förs1ag
ti1l restan:reringsplan, som också bifogas, fastställs i särskild ordnJng efter behandling i vattendomstolen.

Utrirknjng
Reservatet sl<all utrnärkas av skogsvårdssþrrelsen enligt de a¡som utfåirdats av statens naturvårdsverk och rjksantil<varieänrbetet.

visningar

NatLlrvårds f önra I tare

Natr:rvårdsförv-altnj¡rgen skal1 ombesörjas av Stockholms konrnun
i samråd ned skogsvårdsstlzrelsen. Tnom de priwatåigda delarna
av reservatet skall- naturvårdsföriraltnjrrgen även ske i samråd red respektive markägare. I örnrigt ska1l samråd forbIöpande äga mm med berörda mlmdigheter.

De¡ som vill klaga över 1änssQrrelsens beslut skal-l göra detta
skriftligen gencrn besvär tiIl regerjngen, jordbrulcsde¡xrtelrentet,
en1igt bilaga (rormulÐ-li) .

I den slutliga handlägErj¡rgen av detta ärende har deltagit länråd Lennart Lindskog, beslutande, natu:rrårdsdj.:cektör Tord Céwe,
O H Johansson, Iåinsarkitekt Danj-el NordTorsten Algrjm, Iänsassessor Karl-Henrjk
samt
Joha¡ IJhr, föredragande.
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Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgirokonto

Box 22067

Hantverkargatan 29

08 - 785 40 00

351 72-6
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LANSSTYRELSEN

BESLUT
Datum

Stoclçholms 1än

Beteckni ng

19B2-L2-20
Ert

LI.L2I-88_71
Er beteckn¡ns

datum

01I5

Bilagor

Karta över reservatet

Besvärshänvisning
Skötselplan och sjörestaureningsplan
SÄNDLISTA

Akten 2 ex
Stockholms 1äns författnj-ngssamling,
Stockholms kommun
Margit Helbro
Hacksta gård
186 OO VALLENTT]NA
Christer Helbro
Dalaqatan 56 B
1I3 31 STOCKHOLM
Stefan Helbro
Tulegatan 34 5 tr
1]-3 53 STOCKHOLM
Ann-Sofie Almfjorden
Hacksta gård
]86 OO VALLENTUNA
Peter Helbro
Hacksta gård
186 OO VALLENTUI{A
örjan öberg
örsta, Angarn
186 OO VALLENTTINA

länskungörel s er:
delg kv
delg kv

Gunlög öberg

örsta, Angarn
186 OO VALLENTUNA
Fastighetsbolaget össebyhem
LB2 25 DANDERYD
össeby-Garn m fl pastorat
Pastorsexpeditionen
IBO 40 BROTTBY
Stiftsnämnden i Uppsata stift
Box 315
75I OO UPPSALA
Claës Bergman
Lingsbergs gård
186 OO VALLENTI]NA
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delg kv
delg kv
delg kv

C-G Sevesson
Karby

d.elg kv

BROTTBY
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Postadress

Besöksadress

Telefon

Box 22067

Hantverkargatan 29

0B

STOCKHOLM

delg kv

delg kv

U)

22

¿sl g kv

delg kv

KB

!

104

delg kv

Gunnar Fröl_in

180 40

@

a

delg kv

delg kv

A,sta, Angarn
186 OO VALLENTUNA

o

delg kv

- 785 40 00

Postgirokonto

351 72-6
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Å
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BESLUT

LÄNSSTYRELSEN

Dâtum

Scocliholms 1än

L982-12-20
trt datum

Beleckni ng

1I.
l2r-88-71
Ll belecl(ntno0115

Hans Eneroth
Seneby gård

delg kv

186 OO VALLENTUNA
Bengt Wester
delg kv
Lussinge gåro
186 OO VALLENTUNA
K G öhlin
delg kv
Lundby, Angarn
186 OO VALLENTUNA
Bengt Malmgren
delg kv
Mål-sta gård
180 40 BROTTBY
Angarnssjöns sänkningsföretag L892
delg kv
c/o Georg Ryd
Rörby gård
186 OO VALLENTTINA
Vallentuna komrnun
oeig kv
Statens naturvårdsverk 2 ex
delg kv
Statens planverk
Statens Iantmäteriverk
Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län
Lantbruksnämnden i Stockholms l_än
Vägförvaltningen i Stockhol-ms län
FBM i- Stockholms norra lantmäteridistrikt
Polismyndigheten i Täby polisdi_strikt
Svenska naturskyddsförening
Stockholms länsförbund av SNF
Angarngruppen c/o Per Sollenberg
Storstockholmsberedningen c/o Christer Henriksson
Stockhol-ms fastighetskontor c/o Hans Brorsson 3 ex
Hans-Georg Wallentinus
Per-Erik ToneIl
Sigvard Norman
Lars-Ove Lingström, A Andersson Ing byrå
Lars Roth, A Andersson Ing byrå
planenheten
juridiska enheten
lantmäterienheten
1änsantikvarien
LL, TCe, KB, JU
registret
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Postadress

Besöksadress

Ielefon

Postgiroko nto

Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

08 - 785 40 00

35172-6
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VALLENTUNA KOMMUN
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L99L-O5-27

Komnunstyrelsen

Restaurerinq av Ancrarns'iöäncren
Dnr

Arr s- r42 KS S 145

1990..61,

015.831]

Samarbetsgrrupp

Den sarnarbetsgrnrpp för restaurering av' Angarnssjöåíngen sou Vallentuna l<orrrnun initierader 1990-OZ-L6
(AU $ 66) har i sin helheÈ. träffats fem. gånger oci.
diskr¡terat fönrtsättningarnæ. för ea ändringr aw
vatÈendome¡x Êör atÈ, f& tjiLL stånd eû. ny. vattenregim
för Angarnssjöänge¡¡- En: arbetsçfrupp bestående av
ko''rrnunensiT. rraÈtu¡r.årdsverd<ets och. LåinssLyreJ.sen s
represíentanter har därefter tiiTdãtsr oclt. sammant¡-itÈ
fe gå-uger- Sou Ëi'ù.igare uedifefats¡ (Ks AIr $ 457l9a)
proielctledareg för
är B,j.öur W'e.Ëand-err" ÆngaurçFr¡ppe¡r
'
g¡:r¡ppe¡r- -.
,,.

Àrbetsgrrrpp

Ãrbetsgnrppe¡r har êÈagiB ei:ç atÈ se påù organí'sationert fitr det, fortsa Eæ arbetetn. gë dire¡cËill" ÈiJ-l
projelcÈIedare* ge ev' füËl¡alctses ÈjjLt fortsatta
lçorrtatcter ueü sakägqree* fiñ:esfË iuri¿tstcÈ onbuù octr
IiinpIÍç ËidpunkË fiir in.Iäunande aw ansökar. ÈiII
vatte¡rd'omsto err sant fiírslag ÈfLE. finansierilç av
proi'ekÈeË*

E

inansieringr

De ÈotaIæ kostnader:ta: uppskattas ÈilI' eirka Z tift<r
vara\Ê håilÊten utgör ersätl=rilç Ëj-lt ¡narkägare-. Den
srenare GIeu inqår i. statene ffi

ãtagpndêrr, som

Dern

doc¡c.

s ËitL x ukr-

andra ËäTfterr e.L[er cirlcæ E l-fRlr berìiknasi åtgå

tilJr åtgåíraernæ enligÈ err restìaureringsplan. upprättað av-"projektledãre Björrr I{elander- I denna:
sutrrûa: ingår ocJcså admi:¡istraËivæ kostnader,. be.räJcnade Èi:LL 90 kkt*
.ã,nsökan: ou stöè. ËItI genornrörandet aw åtgärderna
ingesn a*v Angarngruppen: octr; ordförande¡r j- samarbetsçn:uppenr," Staffan lr[odiç ÈiTt -iljövå¡dsfondênr. landstingets fastighetsnäm¡rè'- Ou kostnad.er deJ-as IjJ<æ
me..lÏarr kommunerr oclr IandstingeÈ. hllr kommunens

lcostnaù

f"5

geno1fö5*-9:t=39."0¡4so,
_.;

j
-

-j-l

.,

kkr-

_

A'rtretsuts ottseË Þesllrtrader lgl90rc6-01. (AIl- S} ZZO)

Êãrrn-j:tiövådsplanerin
för uEedrringar oclr a::r¡od-e¡r- :'.
arbetsgrruppen:

frårt

ar

att

konÈoË Êör
lru: för bn¡kats'

I de adminisEativa- kostnadêrnæ enligrt ovan ingår
an¡oden till, projektansvariga' sarnÈ konsulter beråiknade. Èj-ll- 40 kkr^ vi-Lkæ. fönrtsätts; betalas: av
konrrnunen'.. (A:rroderr ÈiIL j,r¡rídíþlCÊ o¡nbuð I domstofskostnadêr, 50 ¡<kr Êönrtsåtts bet4tas av- natr¡rsårdsverkef.
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Korrnunstlæelsen

För att täcka återstående utgifter för underlag' tiII
ansökan Èilt vattendomstolen anhå1ler çFuppen atÈ få
disponera 1Ëterligare 50 ld<r r¡r kontot för niliö-

vårdsplaneringr.

Beträffande finansieringerr av genomförandedelen ber
sarnarbetsçn:uppen eå återfo¡uûa när törrrtsättningar:Ia
om stöd- fiån: Iandsti¡get och' kostnadernas fördelni-ng
i Èiden har lcJ.arlagts.ãrbetsgareprpe¡r f,ör À:ugarnssrjiiäng:e¡r får èisponera 50
kJ<r frå;- kóntoÈ 5'-c75-ã, riajövårdsplanering..-

.nEÞetsrrt-sËotËetstãz:slaglF

E¡figE l<onuunkans'IieÈKo¡,aunst¡ze.fseas öesluÈ=

ffiIiqt arbetsutskottets

Arbetsgruppen c/o

förslagr.-

AKH
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Vallentuna, Mars

br/ga

1991

RESTAUREFuNGSPuAN rön ANcAFINs¡öÃNee¡¡Uppráttad av BJörn Welander
Förutsättning: Ny vattendom

1.

Dec.

-91

upphandling av uppdrag för markbearbetning samt
anläggande av dämme.

Z.

Jan.

-92

Uppràttande av plan för vegetationsbränning. Brandgator
anlägges genom awerkning av vegetation där det flnns risk
att elden kan sPrida sig.

g.

Mars

-92

Flekognoserlng av slöäng med brandmyndlghet. Allmänheten
lnformeras om föresiående vassbrånning genom annonser
lokaltídningar.
ì

helg i April då vädret

4.

April -92

5.
6.

15F -92

Märkning av träd som skall awerkas vid siöängens stränder

25t7 -92

Torrläggning av sjöängen. stict<dikning av svårdränerade
partier vid behov. Det gamla dämmet rivs och makadam tas

Ev. Vassbränning. Genomfõres under

är lämpligt och förutsättningafiìa i övrigt gynnsamma.
Vegetationen bör vara tillräckligt ton Det mesta av
blJdvassen, jättegröe, kaveldun, säv samt vissa partier med
vasstarr brånnes.

bort.
En eldriven pump placeras tillfälligt vid utloppet för att bistå

dräneringen.

7.

2817-3018 -92 Anläggande av nytt dämme med reglerbara luckor.
Möjligen måste ett temporärt dåmme uppföras i anslutning
undei tiden för att det st<all hållas tillräckligt torrt

Jull/ Augustl -92

Alternatlv tld för vassbrännlng. Etter erfarenheter
Hornborgasiön skall det vara lämpligast att bránna under
sensommaren. Det är viktigt att välia rät tillfãlle med lämplig
vlnd.

8.

Markbearbetning av område A (cirka 15 ha) de nordöstra
delarna vilka är blötast.
Marf<bearbetning sker med hjålp av 2 st traktorer med
trippelkopplade n¡utpar och rotorkultivator som är kopplad till
tråftorn t<mttunag. Dessa arbetar samtidigt så att de lättare
kan dra loss varandra om den ene kör fast.

9.

15-31

l8 -92

1-3018-92

I

Röjning av buskar och träd i och i anslutning till sjöängen.
lnsämlände av sly för bränning. Videbuskage ute i sjöängen
bör awerf<as så att traktotförarna fortfarande kan se
stubbarna när de skall markarbeta.

/\

10.

1

1.

1-2019 -92

Markbearbetning av område B (cirka 20 ha) de centrala och
våistra delarna. Delar av starrmaderna samt
tjngsbergsvassen och någon mindre vassrugge i centrala
sjöängen.

2119 - 9/10 -92 Markbearbetning av område

c

(cirka 15 ha) de strandnära

partierna och strandängarna.

12.

old. -92

Eventuell bränning av markbearbetad vegetation s k
',torrbränning" om det är tillräckligt torrt och i övrigt lämplig
váderiek.

13.

old. -92

Länsar placeras vid utloppet för att förhindra problem
nedströms dämmet när vattnet släpps på.

14. oK. -92

När anläggnlng är Klar och markbearbetnlng dämmes
sjoängeriùpp tìtt nivån 9,80 m. Länsar hålls efter och rensas
vid behov av utsedd tillsyningsman.

15. Nov. -92

Anläggningsarbeten samt markbearbetningsiobb avsynas.

I

.- _:l

O. Apfll -V\t

17,

^

Juni -93

Brärning av st¡.andängaí som skall betas samt insarnlande
och bråñning av vegetatlon som drivit iland längs stranderna'
Utökat bete i de delar som angetts i betesplanen'

