Bilaga 1.
Fakta om grönområden

Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad

Foto: Hans Logren

Detta är ett levande dokument med fakta och information om områden som
benämns som ”grönområden” i Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad.
Områdenas numrering hör ihop med grönstrukturstrategins karta med
beskrivna grönområden. Grönområdena är inte listade i någon särskild
ordning och är inte rangordnade.
Grönstrukturstrategin antogs av Kommunfullmäktig 7 november 2016.

1
Område
Zetterstenska parken

Beskrivning
Anlagd park med fin vårflora. En grön oas med utsikt över Norrtäljeån.

Användningsområde
Rekreation och naturvärde

För barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Sinnlig upplevelse, sociala interaktioner och biologisk mångfald

Källa
Norrtälje parker
Kartskikt Kommunal Parkmark

2
Område
Gustav II Adolfs park

Beskrivning
Anlagd park med äldre träd. Här finns ett stort bryggdäck med utsikt över Norrtäljeån.

Användningsområde
Rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, biologisk mångfald

Källa
Kartskikt Kommunal Parkmark

3

Område
Faktoriterrassen

Beskrivning
Anlagd park vid Norrtäljeån.

Användningsområde
Rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Sinnlig upplevelse och sociala interaktioner

Källa
Kartskikt Kommunal Parkmark

4
Område
Roslagsparken

Beskrivning
Anlagd park med lekplats och äldre ädellövträd. Här finns en fin vårflora och viktig lokal för
övernattning för kajor. Gym i staden använder området för utomhusaktiviteter.

Användningsområde
Rekreation, lekplats och naturvärden

Barn- och äldreperspektivet
Det finns en lekplats med bänkar i parken.

Funktion/Ekosystemtjänst
Sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, hälsa och biologisk mångfald

Källa
Norrtälje parker 2007
Kartskikt Kommunal Parkmark

5
Område
Billborgsplatsen

Beskrivning
Anlagd park med sittplatser vid äldre träd.

Användningsområde
Rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Sociala interaktioner och sinnlig upplevelse

Källa
Kartskikt Kommunal Parkmark
Fältbesök

6
Område
Musikskolan

Beskrivning
Äldre ädellövträd

Användningsområde
Naturvärden

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Kartskikt Kommunal Parkmark

7
Område
Norra bergen

Beskrivning
Parkskog.
Skogbeklätt berg med inslag av öppen hällmark och mycket gamla träd. Här förekommer
skogsknipprot och örnbräken. Den mycket sällsynta mossan kärrögonmossa har påträffats i området
liksom grön sköldmossa som är en Natura-2000-art. Det finns fågelarter som bl.a. gröngöling,
spillkråka, hackspett, nötväcka och kungsfågel. Rådjur, ekorre, grävling och mård har setts i området.
Området används till att promenera och jogga i. Det används även för växt- och fågelskådning,
svamp- och bärplockning, samt för avkoppling, njuta av vårflora och utsikt.
Området ligger intill Norrtälje sjöscouters stuga (Mosebackegatan 7). Kåren har under terminstid
veckomöten med scouter i fyra åldersgrupper, och en stor andel av dessa möten äger rum utomhus.
Sammanlagt har kåren drygt 50 scouter i åldrarna 8-18 år.

Användningsområde
Rekreation, naturvärden, förskola, skola, motion, utsiktspunkt.

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek.
Förskolan Solbacka besöker området ca 5 ggr/år.
Förskolan Kråkbrinken använder skogen för att visa och undervisa barnen hur viktigt det är med att
man är rädd om naturen och även bus och lek. Kråkbrinkens förskola om ca 45 barn och 8 personal
utnyttjar dagligen detta grönområde.
Förskolan Trollebo använder området till rekreation med barngrupp, naturupplevelser, grillar vid
lägerplatsen, lek och motorisk träning samt som lärandemiljö varje dag.
Skogen är allt viktigare då det blivit mer trångt i skogen bakom fängelset mot Färsna med flera
förskolor och skolor som vistas där.
Förskolan Nygatan förlägger mycket av sitt pedagogiska arbete med förskolebarnen i denna skog.
Nygatan som ligger mitt i staden behöver närheten till skog och grönområden. Det är viktigt för
barnen att vistas i naturen och uppleva med alla sina sinnen det skog och mark erbjuder. Nygatan är i
skogen flera dagar i veckan, grillar, har pedagogisk verksamhet och lek som stimulerar barnens
motorik och fantasi.
Elever från Rodengymnasiet vistas då och då i området under raster.

Funktion/Ekosystemtjänst
Hälsa, biologisk mångfald, habitat, sinnliga upplevelser och naturpedagogik

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Norrtälje parker
Inventeringar
Enkät till förskolor och skolor
Weibull, H., Hultengren, S., Johansson, P., Malmqvist, A. & Andersson, K. 2011: Inventering av lavar
mossor och svampar. Naturvård i Norrtälje kommun nr 29
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

8
Område
Bältartorp

Beskrivning
Parkskog.
Barrskog med öppna hällmarker med inslag av gamla tallar och hällkar. Här finns växten vårspärgel
och små skvattramtallmossor. Används för promenader, lek, svamp- och bärplockning.

Användningsområde
Förskola, skola, naturvärden och rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, motorisk träning och pedagogisk verksamhet. Området besöks av
Parkskolan 2‐3 ggr/veckan. Området används av förskolan Parken ca 1 gg/veckan. Området
angränsar till Roslagsskolan.

Funktion/Ekosystemtjänst
Hälsa, biologisk mångfald, habitat och naturpedagogik

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Fältbesök
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

9
Område
Rövarberget

Beskrivning
Parkskog, berg. Används för promenader, lek, svamp- och bärplockning. Utsiktsplats över
Norrtäljeviken.

Användningsområde
Förskola, skola och rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, idrott, pedagogisk verksamhet, samarbetsövningar och utforskning av
naturen. Området utgör en omväxlande och bra naturmiljö för dessa ändamål. Vintergatans förskola
besöker området minst 1‐2 ggr/veckan. Grindskolan besöker området flera ggr/veckan. Parkskolan
besöker området 2‐3 ggr/veckan.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, sinnliga upplevelser, hälsa och social interaktion

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

10
Område
Pinnskogen

Beskrivning

Parkskog

Användningsområde
Förskola, skola och rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, utforskning, idrott, pedagogik och samarbetsträning. Grindskolan besöker
området flera ggr/veckan. Parkskolan besöker området flera ggr/veckan. Vintergatans förskola
besöker området minst 1‐2ggr/veckan.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, hälsa och social interaktion

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor

11
Område
Norgegärdet

Beskrivning
Gärde med stora gräsytor och parkskog. Här finns bollplaner, lekplats och pulkabacke. På kullen
mellan Grindskolan och parkskolan har den rödlistade arten stortimjan observerats.

Användningsområde
Förskola, skola, naturvärden, dagvattenrening och rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek och pedagogisk verksamhet. Parkens förskola besöker området ca 1‐3
ggr/månaden. Förskolan Vintergatan besöker området 1‐2 ggr/veckan.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, hälsa, biologisk mångfald, sociala interaktioner, skydd mot extremt väder (lågpunkt)

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor

12
Område
Solbacka strand

Beskrivning
Solbacka strand
Värdefulla träd. Bland annat ek, gammal grov hassel och grova granar. Ändring 161229 Evelina

Användningsområde
Naturvärde och äldreboende

Barn- och äldreperspektivet
Boende på Attendo Maria Winkvists väg använder området för dagliga promenader och tipsrundor.

Funktion/Ekosystemtjänst
Habitat, biologisk mångfald, naturpedagogik, hälsa och sociala interaktioner

Källa
Utvecklingsplan för Norrtälje stad
Inventeringar
Enkät till äldreboenden
Länsstyrelsens inventering värdefulla träd
Skötselplan för Solbacka strand
Norrtälje naturvårdsstiftelse

13
Område
Lindholmens naturreservat

Beskrivning
Naturreservat.
Området är en berg- och moränkulle bevuxen med lövträd, där de vanligaste trädslagen är ek, asp
och hassel. Här kan du uppleva reservatets rika fågelliv och flora. Lindholmen kännetecknas särskilt
av sin rika och vackra vårflora, som utgörs av bl.a. vitsippa, blåsippa, nunneört, liljekonvalj, vätteros
och lungört. På sensommaren blommar lundväxter såsom tandrot, hässleklocka, spenört och
storrams. I reservatet finns också flera rödlistade lavar.
I området finns flera värdefulla träd.
I den sydvästra delen av reservatet är det lite öppnare. Här hittar du ett flertal arter som är vanliga i
ogödslade ängs- och hagmarker. Här trivs den sällsynta orkidén Adam och Eva, men även brudbröd
och darrgräs.
Lindholmen har ett rikt fågelliv. Här kan du höra många fågelarter sjunga från träden. Har du tur kan
du också få se stenknäcken som är en gulvit fink med mycket kraftig näbb.

Användningsområde
Naturvärde, rekreation, äldreboende och förskola

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek och pedagogisk verksamhet. Området besöks av förskolan Körsbäret ca 1
gg/veckan. Området används av boende på äldreboendet Maria Winqvist. De använder det dagligen
för att ta promenader, titta på naturen och ha tipspromenader.

Funktion/Ekosystemtjänst
Habitat, biologisk mångfald, hälsa, naturpedagogik, social interaktion och sinnlig upplevelse.

Källa
Utvecklingsplan för Norrtälje stad
ÖP2040
Inventeringar
Övrigt område med höga naturvärden enligt öp 2040
Enkät till förskolor och skolor
Enkät till äldreboenden
Weibull, H., Hultengren, S., Johansson, P., Malmqvist, A. & Andersson, K. 2011: Inventering av lavar
mossor och svampar. Naturvård i Norrtälje kommun nr 29
Värdefulla trädytor (Länsstyrelsen)

14
Område
Långgarns strandängar

Beskrivning
Betade strandängar med högt naturvärde. Vassområdena är mycket viktiga miljöer för lekande fisk.
Våtmarkerna fungerar som närsaltsfälla.

Användningsområde
Naturvärde, rekreation, närsaltsfälla

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Habitat, biologisk mångfald, hälsa, skydd mot extremt väder (lågpunkt), vattenrening.

Källa
Utvecklingsplan för Norrtälje stad
ÖP2040
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor.

15
Område
Körsbärsvägen

Beskrivning
Skogsdunge

Användningsområde
Förskola

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek och motoriska utmaningar. Förskolan Körsbäret använder området ca 2
ggr/veckan.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, sociala interaktioner

Källa
Enkät till förskolor och skolor

16
Område
Nyponvägen

Beskrivning
Lekpark, gräsyta och parkskog. Här finns äldre skog i en brant, bland annat mycket gamla granar.
Detta är en bra lokal för skogsmes, svartmes, tofsmes och talltita.

Användningsområde
Förskola, rekreation och naturvärden

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, regellekar, pulkaåkning, skidåkning motorisk träning, idrott, upplevelse,
pedagogisk verksamhet. Kvisthamraskolan besöker området, Förskolan Naturbarnstugan besöker
området flera ggr/veckan, förskolan Körsbäret besöker området två ggr/månaden, förskolan
Solbacka besöker området två ggr/veckan, Parkskolan besöker området flera ggr/veckan.
Grönområden mellan Fågelsången och Solbacka, används av barn på deras fritid, när de kilar hem till
kompisar eller går hem från skolan. Även denna skog används för lek med mera. Äldre plockar fina
höstlöv och har till prydnad hemma och promenerar.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, biologisk mångfald, sociala interaktioner, hälsa

Källa
Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

17
Område
Planetvägen

Beskrivning
Parkskog med ekbacke och hassel

Användningsområde
Naturvärde

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, habitat

Källa
Norrtälje parker

18
Område
Ludden

Beskrivning
Betade strandängar
Sumpskog enligt Skogsstyrelsen, vissa värden enligt Naturvårdsverkets våtmarksinventering. Runt
Ludden finns betade strandängar. Ludden är en fågellokal där det också finns ett fågeltorn.
Stora delar av Ludden med strandängar är i privat ägo varför endast delar av Ludden redovisas som
grönområde i grönstrukturstrategin. Idag betas Luddens strandängar av Norrtälje kommun med syfte
att markerna ska hållas öppna och biologisk mångfald värnas. Skötseln gör också området tillgängligt.
Ludden fungerar som en närsaltsfälla.

Användningsområde
Betesmark, fågellokal, vattenrening

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, biologisk mångfald, hälsa, vattenrening

Källa
19
Område
Lundviollokal E18

Beskrivning
Området närmast E18 är en lokal för den sällsynta lundviolen. Lundviolens miljöer förstördes för
några år sedan men det är mycket troligt att den kommer tillbaka. Detta ska vara lundviolens näst
nordligaste lokal i landet och den ska finnas på endast sex platser i Uppland.

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet

Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, habitat

Källa
Muntlig uppgift Kristoffer Stighäll Roslagens Ornitologska förening 160122.

20
Område
Vigelsjö

Beskrivning
Naturreservat
Vigelsjö naturreservat är ett tätortsnära friluftsområde. Här finns en varierad natur med bland-, barroch lövskogar, jordbruksmark och stränder. Området är en gammal bondebygd och har brukats
sedan järnåldern. Här finns betade hagar och slåtterängar med ett flertal hävdgynnade växter, till
exempel Adam och Eva, kattfot, slåtterfibbla och darrgräs. I Vigelsjö går ett elljusspår som används
som motionsspår och skidspår vintertid.

Användningsområde
Rekreation, naturvärde, förskola och skola.
Området används mycket ofta till orienteringsträningar för barn och yngre ungdomar, äldre
ungdomar, juniorer, elit och seniorer, veteraner, skolorienteringar, orienteringsfritids,
motionsorientering, ungdomstävlingar, tävlingar (nationella), skidspår, skidorientering, MTBorientering, precisionsorientering.
Ridskolan i Vigelsjö använder ridstigarna och hagarna för sin verksamhet.

Barn- och äldreperspektivet
Området används för leker, pedagogisk verksamhet och utflykter. Carina Frödin Familjedaghem
besöker området 2‐5 ggr/veckan. Kvisthamraskolan besöker området ca 1 gg/veckan. Blåklintens
förskola besöker området dagligen.

Funktion/Ekosystemtjänst
Habitat, biologisk mångfald, hälsa, naturpedagogik, sociala interaktioner och sinnlig upplevelse.

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Övrigt område med höga naturvärden enligt öp 2040
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

21

Område
Vigelsjö gräsplan

Beskrivning
Gräsyta och lekplats.

Användningsområde
Förskola, lek och rekreation. På gräsplanen spelas fotboll, kubb och brännboll.

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, pedagogisk verksamhet och utflykter. Carina Frödin
Familjedaghem besöker området 2‐5 ggr/veckan. Blåklintens förskola besöker området minst en
gg/dag
Lommarskolan utnyttjar området så gott som dagligen vid skolstarter.
Montessoriförskolan och Färsna dagis besöker också ofta området.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, sociala interaktioner, hälsa

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

22
Område
Kobacken, Vigelsjö

Beskrivning
Parkskog, pulkabacke. Stort inslag av hassel och ek på den södra delen. Troligtvis gammal betesmark
hela området. På kvällarna kan man höra ugglornas hoande och ibland se rådjur, harar och fasaner.

Användningsområde
Förskola, skola, lek, orientering och rekreation.

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, pedagogisk verksamhet och utflykter. Carina Frödin Familjedaghem
besöker området 2‐5 ggr/veckan. Kvisthamraskolan besöker området ca 1 gg/veckan. Blåklintens
förskola besöker området minst en gg/dag. Lommarskolan utnyttjar området så gott som dagligen
vid skolstarter. Montessoriförskolan och Färsna dagis besöker också ofta området.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, sociala interaktioner, hälsa, habitat, biologisk mångfald

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och grundskolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor.

23
Område
Eneberg

Beskrivning
Parkskog. Här finns ett värdefullt träd, en slätbarkad bonsaitall.

Användningsområde
Äldreboende, lek, rekreation, förskola

Barn- och äldreperspektivet
Området används av de boende på Eneberg dagligen för promenader och träning. Möjliggör för
boende att dagligen ta sig ut och röra på sig med och utan personal. Används även för
tipspromenader och sitta ute under varma sommardagar. Tillgängligt för rullstol och rullatorer.
Två förskolor ligger i närheten.

Funktion/Ekosystemtjänst
Naturpedagogik, hälsa och sociala interaktioner

Källa
Enkät till äldreboenden
Länsstyrelsens inventering över värdefulla trädmiljöer

24
Område
Södra bergen

Beskrivning
Parkskog, utsiktsplats
Området används för promenader och rekreation, på bergets topp finns utsiktsplats över staden.
Utsiktsplatsen uppe på södra bergen används för innerstadens valborgsfirande med stor brasa.
Lokal för större vattensalamander.
Södra bergen hyser naturvärden i form av öppna hällmarker, äldre tallar och gott om lövträd.
Häckningsplats för gröngöling (rödlistad) och steglits. Inslag av ädellöv, t.ex. alm (rödlistad). Bivråk
(rödlistad) ses ofta på sommaren

Användningsområde
Naturvärden, rekreation, friluftsliv, växt- och fågelskådning, svamp- och bärplockning. Området
används för lek och utforskande verksamhet för förskolebarn. Syftet är att ge barnen en könsneutral
plats att leka på i natur miljö där de kan utöva utomhuspedagogik. Leker lekar, bygger kojor, samlar,
täljer, upplever, pratar allemansrätt, upptäcker, utforskar och tar till vara av vad årstiderna har att
erbjuda.

Barn- och äldreperspektiver
Freinetskolan Hugins fritids använder området.

Funktion/Ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, habitat, sinnlig upplevelse, naturpedagogik och hälsa

Källa
Inventering Norrtälje parker
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

25
Område
Societetsparken

Beskrivning
Anlagd park med gräsytor, planteringar, lekplats, utegym och utomhusscen.
Värdefulla trädytor med alm, lönn, lind, ask, hästkastanj.
Det finns flera äldre ädellövträd, varav några med håligheter. Området utgör jaktmark för
fladdermöss och en bra lokal för stenknäck.

Användningsområde
Förskola, skola, rekreation, hälsa och naturvärden

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, motorisk träning, utflykter och pedagogisk verksamhet. Förskolan
Körsbäret besöker området ca varannan måndag. Gullebo förskola besöker området minst tre
ggr/veckan. Solbacka förskola besöker området ca 1‐ 2 ggr/år. Kvisthamraskolan besöker området ca
2 ggr/månad. Parkskolan besöker området ca 2‐3 ggr/veckan.

Funktion/Ekosystemtjänst
Sociala interaktioner, hälsa, biologisk mångfald, habitat och naturpedagogik

Källa
Sociala interaktioner, hälsa, biologisk mångfald, habitat och naturpedagogik

26
Område
Signalberget

Beskrivning
Parkskog med äldre knotiga tallar och utsiktsplats.

Användningsområde
Naturvärden, rekreation, skola, hälsa, svamp- och bärplockning, växt- och fågelskådning.

Barn- och äldreperspektivet
Området används för pedagogisk verksamhet, lek och motorisk träning. Kvisthamraskolan besöker
området ett par gånger i månaden.

Funktion/Ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, habitat, naturpedagogik, sinnlig upplevelse, hälsa och sociala interaktioner

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

27
Område
Granparken

Beskrivning
Planterad parkskog med bland annat silvergran.
Här finns hällmarker med gammal granskog, planterad ädelgran av arten kustgran och jättebjörkar.

Användningsområde
Förskola, skola, äldreboende, rekreation och naturvärden. Området används för lek och utforskande
verksamhet för förskolebarn. Syftet är att ge barnen en könsneutral plats att leka på i naturmiljö där
de kan utöva utomhuspedagogik. De leker lekar, bygger kojor, samlar, täljer, upplever, pratar
allemansrätt, upptäcker, utforskar och tar till vara av vad årstiderna har att erbjuda.

Barn- och äldreperspektivet
Området används för lek, pedagogisk verksamhet och motorisk träning. Kvisthamraskolan besöker
området ca 1 gg/veckan. Förskolan Gullebo besöker området minst 3 ggr/veckan. Freinetskolan
Hugins fritids använder området.

Funktion/Ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, hälsa, naturpedagogik och sociala interaktioner

Källa
Inventering Norrtälje parker
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Enkät till förskolor och skolor

28
Område
Gullbacken

Beskrivning
Parkskog

Här finns förekomst av äldre tall, hassel och spärrgreniga granar. I den södra kanten finns det gott om
nyponrosor. Häckplats för gröngöling.

Användningsområde
Naturvärde och rekreation

Barn- och äldreperspektivet
Funktion/Ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, hälsa

Källa
Inventering Norrtälje parker

29
Område
Skogen bredvid Kvisthamrabacken

Beskrivning
Parkskog med bergslänt i norrläge med lågor och stående döda träd. I Skogen finns ett anlagt
mountainbikespår.

Användningsområde
Rekreation

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa, social interaktion, naturpedagogik

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Fältbesök

30
Område
Rundvägen

Beskrivning
Gräsyta och lekplats

Användningsområde
Rekreation och skola

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek. Kvisthamraskolan besöker området ca 1 gg/månad.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik och sociala interaktioner

Källa
Inventering Norrtälje parker, enkät till förskolor och skolor

31
Område
Borgmästarholmen

Beskrivning
Skog, betesmark och slåtterängar. Värdefulla trädytor enligt Länsstyrelsens inventering.
På Borgmästarholmen finns omväxlande natur med betade hagmarker, slåtterängar, strandängar och
olika typer av skog. Här växer de rödlistade träden skogsalm och ask och det finns hamlade träd. I
området förekommer rosenfink och grönsångare. Här finns flera iordningsställda eldplatser och en
liten badplats. Borgmästarholmen används flitigt av skolor och föreningar för orientering bland
annat. Det finns även scouter och andra föreningar som nyttjar området. Det är dessutom en del av
ett vandringsstråk för långpromenader för de som följer Hälsans stig och vill avrunda den i en vacker
skogsmiljö. Likaså är det många hundägare som väljer den slingan.

Användningsområde
Förskola, skola, rekreation och naturvärden

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, motorisk träning, pedagogisk verksamhet, idrott och matlagning. Förskolan
Körsbäret besöker området ca 1 gg/månad. Kvisthamraskolan besöker området fler gånger i veckan.
Parkskolan besöker området 2‐3 ggr/veckan. Freinetskolan Hugin Fritids använder området.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik, biologisk mångfald, habitat, hälsa, sinnlig upplevelse och sociala interaktioner

Källa
Inventering Norrtälje parker
ÖP2040
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Inventeringar
Enkät till förskolor och skolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor
Länsstyrelsens inventering över värdefulla trädytor
Artportalen, Artdatabanken SLU

32
Område
Görlaslingan

Beskrivning
Parkskog på berg. Här finns barrskog med inslag av gamla tallar och lövskog med asp och hassel,
näringsrika mulljordar med rik flora. Här finns bland annat ekorre, hare, grävling och igelkott.
På berget finns en damm som tillsammans med omgivningar utgör habitat för större
vattensalamander.

Användningsområde
Naturvärden och rekreation. Området används för promenader, för bär- och svampplockning och lek.
Orienterare använder området.

Barn‐ och äldreperspektivet
Används av både barnen i området och seniorboendet i Bovieran

Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, hälsa, habitat och naturpedagogik

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Norrtälje parker
Inventering
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

33
Område
Östhamra

Beskrivning
Värdefulla trädytor enligt Länsstyrelsens inventering.

Naturvärdesområde enligt Skogsstyrelsen. En lövskogslund/hagmarksskog.

Användningsområde
Naturvärden

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald och habitat

Källa
Inventering
Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen
Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004 Jordbruksverket

34
Område
Mellingeholm aktivitetspark

Beskrivning
Skog

Användningsområde
Naturvärden

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald och habitat

Källa
Område med höga naturvärden enligt utredning från pågående detaljplan.

35
Område
Mellingeholm Lövskogslund

Beskrivning
Lövskogslund

Användningsområde
Naturvärden

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald och habitat

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Inventering

36
Område
Arsta gamla tomt

Beskrivning
Parkskog med motionsspår.

Användningsområde
Äldreboende, förskola, rekreation och naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används av de boende på äldreboendet Ängsgården. De tar dagliga promenader,
tipspromenader, tittar på naturen och pratar om det de ser. Området är tillgängligt för rullstol och
rullatorer. Även de som arbetar på äldreboendet och besöker boendet använder det för promenader.
Det finns tre dagis i närheten och de går ofta den s.k. ”ok-rundan”. Familjens hus med Öppna
förskolan ligger strax bredvid.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik, biologisk mångfald, social interaktion och hälsa

Källa
Norrtälje parker
Enkät till äldreboenden
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

37
Område
Galgbacken

Beskrivning
Parkskog

Användningsområde
Förskola, rekreation

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, pedagogisk verksamhet, motorisk träning. Förskolan smörblomman
besöker området 2‐4 ggr/vecka.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik, hälsa, social interaktion

Källa
Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Fältbesök

38
Område
Limmarens strand och Mellingeholms park

Beskrivning
Skog, stränder och betesmark.
Mellingeholms park: Värdefulla träd och trädmiljöer (Länsstyrelsen). Ädellövbestånd med jätteekar.
Arter som underviol, sårläka, nunneört och parkgröe. Ekarna har en rik lavflora med bl.a. den
sällsynta arten rödbrun blekspik. Området betas. Flera rödlistade arter finns i området, bl.a.
oxtungsvamp, blekticka och kardinalfärgad rödbock.
Förhistoriskt odlingslandskap av kommunalt kulturmiljövårdsintresse, herrgårdslandskap med lång
kontinuitet.
Nyckelbiotop. Ädellövskog och lövskogslund. Rikligt med grova träd, spärrgreniga träd, stort inslag av
senvuxna träd, rikligt med död ved, värdefull kryptogamflora och värdefull kärlväxtflora.
Holmen: Här finns en betad torräng med rik vårflora, bl.a. Adam och Eva, vårärt och gullviva. Även
Låsbräken, krissla och älväxing. Värdefulla träd och trädmiljöer (Länsstyrelsen). Den rödlistade växten
skogskorn har observerats här.
Betesmarken mot Östhamra: Hävdgynnade växter som Adam och Eva, stånds, ängsskallra, solvända,
knägräs, stagg m.fl.
Längs Limmarens norra strand finns områden med naturvärde enligt skogsstyrelsen, lövskog, betad
skog. Här har också den rödlistade växten desmeknopp observerats.
I vattendraget från Limmaren ner mot Norrtäljeviken förekommer utter.
Limmarens omgivningar har höga värden, främst genom betydelsen för fågellivet.

Livsmiljö för större vattensalamander.

Användningsområde
Naturvärden, vattenrening och rekreation. I området förekommer ibland gudstjänster vid
Mellingeholms kors och loppis i parken.

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, habitat, hälsa, sinnlig upplevelse, symbolik och andlighet

Källa
Övrigt område med höga naturvärden enligt öp 2040
Inventeringar
Länsstyrelsens naturkatalog
Artportalen, Artdatabanken SLU

39
Område
Kvisthamrabacken

Beskrivning
Skidbacke med mountainbikespår

Användningsområde
Rekreation, skola och förskola, hälsa

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, motoriskträning och pedagogisk verksamhet. Förskolan Gullebo besöker
området minst 3 ggr/veckan. Kvisthamraskolan besöker området 2‐3 ggr/veckan.

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa, social interaktion, naturpedagogik

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Enkät till förskolor och grundskolor

40
Område
Flygfältet

Beskrivning
Gräsyta med lekplats, grillplats och plaskdamm.

Här finns jordvallar som är en bra lokal för steglits eftersom här finns gott om fröväxter, vilket är
viktigt för steglitsen under vintern. Bra rastplats för skrattmås, fiskmås och strandskata om våren.

Användningsområde
Rekreation och naturvärden

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa, sociala interaktioner och biologisk mångfald

Källa
Inventering Norrtälje parker
Fältbesök

41
Område
Kärleksudden

Beskrivning
Badplats, stränder och parkskog
Här finns äldre vårtbjörkar och aspar, kalkpåverkad örtvegetation med bl.a. blåsippor. Det är en bra
lokal för gröngöling, mindre hackspett och stenknäck.

Användningsområde
Rekreation, förskola, skola, friluftsliv och naturvärden

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, pedagogisk verksamhet, friluftsdagar. Förskolan Körsbäret besöker
området ca 1 gg/månad. Kvisthamraskolan besöker området fler gånger i veckan. Parkskolan besöker
området 2‐3 ggr/veckan.

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa, sinnlig upplevelse, naturpedagogik, sociala interaktioner och biologisk mångfald

Källa
Norrtälje parker
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Enkät till förskolor och grundskolor

42
Område
Norrtäljeån

Beskrivning
Strandstråk
Längs ån finns äldre löv- och ädellövträd och lokaler för fladdermöss. Ån utgör en lokal för
strömstare, turkduva, mindre hackspett, stenknäck och steglits. Det är en viktig övervintringslokal för
änder t.ex. vigg och ibland smådopping. Det är en fiskeplats för bl.a. havsöring och vinna med mycket
artrik bottenfauna. I ån växer de rödlistade växterna pilblad och uddnate.

Användningsområde
Rekreation och naturvärden

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, biologisk mångfald och habitat

Källa
Inventering Norrtälje parker
Område med höga naturvärden enl. ÖP

43
Område
Dagvattendammar Vigelsjö

Beskrivning
Dagvattendammar med promenadstråk och gräsytor. Här finns anlagda reningsdammar och
översvämningsängar.
Området utgör en bra lokal för steglits eftersom här finns gott om fröväxter, vilket är viktigt under
vintern. Det är också en lokal för vattensalamander samt för flera arter av rödlistade
bastardsvärmare (=fjärilar).

Användningsområde
Naturvärden, rekreation och dagvattenhantering och närsaltsfälla.

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst

Skydd mot extremväder (lågpunkt), vattenrening och biologisk mångfald

Källa
Norrtälje parker
Artportalen, Artdatabanken SLU

44
Område
Vigelsjö strand

Beskrivning
Strand och parkskog med en badstrand. Troligtvis gammal betesmark i hela området, området runt
badplatsen heter Kobacken på ekonomiska kartan från 1950-talet. Flera flerhundraåriga tallar vid
badplatsen. Ek och hassel. Högt biologiskt värde

Användningsområde
Förskola, skola, hälsa och rekreation. Området används mycket ofta till träningar för barn och yngre
ungdomar, äldre ungdomar, juniorer, elit och seniorer, veteraner, skolorienteringar,
orienteringsfritids, motionsorientering, ungdomstävlingar, tävlingar (nationella), skidspår,
skidorientering, MTB-orientering, precisionsorientering.

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, pedagogisk verksamhet och motorisk träning. Förskolan Naturbarnstugan
besöker området flera gånger i veckan. Carina Frödin familjedaghem besöker området 2‐5
ggr/veckan. Kvisthamraskolan besöker området några gånger i veckan. Förskolan Blåklinten besöker
området dagligen.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik, hälsa, sociala interaktioner, biologisk mångfald, vattenrening

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

45
Område
Grindskogen

Beskrivning
Parkskog och gräsytor. Grindskogen: Värdefullt träd (Länsstyrelsen)

I skogsområdena finns gamla levande och döda granar.

Användningsområde
Rekreation, naturvärden, skola, förskola och äldreboende

Barn‐ och äldreperspektivet
Förskola och skola genomför pedagogisk verksamhet och samarbetsträning i området. Barn leker,
bygger, klättrar och idrottar här. I området finns en grillplats som används. Förskolan Vintergatan
besöker området 1‐2ggr/veckan. Solbacka Förskolan besöker området 4 ggr/år. Grindskolan besöker
området flera ggr/veckan. Parkskolan besöker
området 2‐3 ggr/veckan. Området besöks av boende på Attendo Vårdbo. Området används för
dagliga promenader, träning i utemiljö och tipsrundor och besöker området 2-3 gånger i veckan.

Funktion/ekosystemtjänst
Habitat, biologisk mångfald, hälsa, sociala interaktioner och naturpedagogik.

Källa
Norrtälje parker
Utvecklingsplan Norrtälje stad, enkät till förskolor och skolor, enkät till Äldreboenden.

46
Område
Nordkap

Beskrivning
Parkskog

Användningsområde
Förskola och skola

Barn‐ och äldreperspektivet
Används flera gånger i månaden av Montessoriförskolan Bambino.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik

Källa
Fältbesök

47
Område
Norr om Vätövägen

Beskrivning
Öppna gräsytor med parkträd

Användningsområde
Rekreation

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används till bollspel, pulkaåkning, spontana aktiviteter

Funktion/ekosystemtjänst
Sociala interaktioner, hälsa

Källa

48
Område
Park vid Skeppet (vid busstationen)

Beskrivning
Gräsyta, träd, några äldre träd

Användningsområde
Rekreation

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Sociala interaktioner

Källa

49
Område
Norrtäljevikens norra strand,

Beskrivning
Stränder, parkskog och gräsytor. Det finns också en liten fickpark i området.
Vassen är viktig för våtmarksfåglar. Skäggdopping, sothöna och ibland brunand häckar. Förekomst av
skäggmes och havsörn. I skogsområdena finns gamla levande och döda granar.
Skog öster om Vårdbro: Värdefulla träd och trädområden (Länsstyrelsen)
Dagvattendammar väster om Grindskogen: Davattendammar

Användningsområde
Rekreation, närsaltsfälla, naturvärden, skola, förskola och äldreboende

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Skydd mot extremt väder (lågpunkt), habitat, biologisk mångfald, hälsa, sociala interaktioner och
naturpedagogik, vattenrening

Källa
Norrtälje parker, Utvecklingsplan Norrtälje stad, enkät till förskolor och skolor, enkät till
Äldreboenden.

50
Område
Harsjövägsskogen

Beskrivning
Parkskog. En hällmarkstallskog med inslag av mycket gamla tallar.

Användningsområde
Naturvärde och rekreation. Grönområden mellan Fågelsången och Solbacka används av barn på
deras fritid, när de kilar hem till kompisar eller går hem från skolan. Även denna skog används för lek
med mera. Äldre promenerar här och plockar fina höstlöv att ha till prydnad hemma.

Barn‐ och äldreperspektivet
Används av barnen i bostadsområdena omkring, för lek och kojbygge.

Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, naturpedagogik, habitat och hälsa

Källa
Norrtälje parker

51
Område
Kvisthamravikens norra strand

Beskrivning
Stränder
Gräsytor med en liten fickpark. Här finns planterade ädellövträd såsom lind.
Vassen är viktig för våtmarksfåglar. Skäggdopping, sothöna och fisktärna häckar och gärdsmyg,
sävsparv och mesar övervintrar i vassen. Vigg och storskrake rastar i viken, havsörn jagar dagligen,
häger året runt och fiskgjuse samt skräntärna på sommaren. Det finns mellanliggande små
strandängar.

Användningsområde
Naturvärde, närsaltsfälla och rekreation

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, vattenrening och hälsa

Källa
Norrtälje parker
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

52
Område
Norr om Kyrksjön

Beskrivning
Lövskogslund/hagmarksskog

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Övrigt område med höga naturvärden enligt öp 2040
Område med naturvärde enligt Skogsstyrelsen

53
Område
Mellingeholm sumpskog

Beskrivning
Sumpskog. Kärrskog med löv- och barrträd.

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Skydd mot extremt väder (lågpunkt) och biologisk mångfald

Källa
Skogsstyrelsen.

54
Område
Fågelsången/Östra Knutby

Beskrivning
Parkskog med motionsspår.

Användningsområde
Rekreation, förskola och naturvärde. Växt- och fågelskådning, svamp- och bärplockning. Används till
rekreation med barngrupp, naturupplevelser, grillning vid lägerplatsen, lek och motorisk träning,

lärandemiljö varje dag. Skogen är allt viktigare då det blivit mer trångt i skogen bakom fängelset mot
Färsna med flera förskolor och skolor som vistas där.
Området används mycket ofta till träningar för barn och yngre ungdomar, äldre ungdomar, juniorer,
elit och seniorer, veteraner, skolorienteringar, orienteringsfritids, motionsorientering,
ungdomstävlingar, tävlingar (nationella), skidspår, skidorientering, MTB-orientering,
precisionsorientering.

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, motorisk träning, pedagogik verksamhet. Förskolan Kråkbrinken besöker
området ca 1 gg/vecka. Freinetskolan Mimer använder också området.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik, biologisk mångfald, habitat, hälsa och sociala interaktioner

Källa
Inventering Norrtälje parker
Enkät till förskolor och skolor

55
Område
Björnö strand

Beskrivning
Skog och stränder.
Grindstugans granskog: Västra stranden hyser en nyckelbiotop, en bergbrant med stark sluttning och
en värdefull kryptogamflora och ett stort inslag av senvuxna träd. Haldanenmossa är en art som är
ovanlig i Stockholmstrakten men som har observerats här. Den rödlistade ulltickan växer i området.
Björnö björkhage: Välbetad björkhage och ädellövskog. I öst finns ett antal naturvårdsintressanta
äldre lövträd, främst ask men också lönn och alm. Dessa träd hyser en artrik lavflora, bl.a. de
sällsynta arterna savlundlav, klosterlav, almlav. I den östligaste delen av lövskogen finns ett antal
intressanta klipphällar med värdefull mossflora med flera signalarter och ovanliga arter, t.ex.
klängmossa, kvarnbäckmossa och kruskalkmossa. Här finns den rödlistade växten ljus solvända.

Användningsområde
Naturvärde och rekreation. Används för promenader, växt- och fågelskådning, svamp och
bärplockning.

Barn‐ och äldreperspektivet

Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, hälsa, sociala interaktioner

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Inventering
Övrigt område med höga naturvärden enligt ÖP 2040
Skogsstyrelsen
Weibul, H., Hultengren, S.,Johansson, P., Malmqvist, A. & Andersson, K 2011: Inventering av lavar,
mossor och svampar. Naturvård i Norrtälje kommun nr 29
Artportalen, Artdatabanken SLU
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

56
Område
Kyrksjöns nordöstra strand

Beskrivning
Blandskog och våtmark.
Blandlövskogen norr och öster om sjön har högt naturvärde genom den rika lundfloran där
förekomsten av skogsbingel är av särskilt intresse.
Här finns sex stycken mindre naturvärdesobjekt (enligt Skogsstyrelsen) bestående av ädellövträd,
lövskogslund/hagmarksskog, bäckmiljö och lövskogar.
Värdefulla trädytor (Länsstyrelsen)

Användningsområde
Naturvärde, närsaltsfälla

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, vattenrening

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Område med höga naturvärden enligt ÖP 2040
Länsstyrelsens naturkatalog

57
Område
Eriksdal/Harsjön

Beskrivning
Parkskog, våtmark och gräsyta med bollplan. Här finns en mycket stor sälg.
Våtmarken Harsjön har inslag av rikkärr. Lövsumpskogen vid Harsjön är klassad som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. Här finns stillastående vatten och stora botaniska värden. Bland annat den rödlistade
sumpviolen växer här. Mindre hackspett födosöker i området regelbundet.

Användningsområde
Naturvärde, förskola och rekreation. Fotbollsplanen mellan Harsjövägen och gamla soptippen
används för lek och utforskande verksamhet med förskolebarn.

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, motorisk träning och pedagogisk verksamhet. Carina Frödin familjedaghem
besöker området 2‐5 ggr/veckan.

Funktion/ekosystemtjänst
Skydd mot extremt väder (lågpunkt), naturpedagogik, sociala interaktioner, hälsa, biologisk mångfald
och habitat

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Norrtälje parker
Inventeringar
Övrigt område med höga naturvärden enligt ÖP 2040
Enkäter till förskolor och skolor
Övrigt område med höga naturvärden enligt översiktsplanen, sumpskog
Artdatabanken, Artportalen SLU
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor

58
Område
Solbacka Planetvägen

Beskrivning
Gräsyta och parkskog.

Användningsområde
Rekreation och förskola. Barnen bygger kojor i skogen och spelar fotboll, krocket m.m. på grönytan.

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek. Solbacka förskola använder området ca 5 ggr/år.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik, sociala interaktioner, hälsa

Källa
Inventering Norrtälje parker

59
Område
Nordrona‐Västra vägen

Beskrivning
Parkskog och utsiktsplats med grillplats. Inslag av gamla tallar, alm och bok. Här kan man se och höra
fåglar, rådjur, harar och fasaner ibland. På kvällarna kan man höra ugglornas hoande.

Användningsområde
Förskola och rekreation. Området används mycket ofta till träningar för barn och yngre ungdomar,
äldre ungdomar, juniorer, elit och seniorer, veteraner, skolorienteringar, orienteringsfritids,
motionsorientering, ungdomstävlingar, tävlingar (nationella), skidspår, skidorientering, MTBorientering, precisionsorientering.

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek och pedagogisk verksamhet

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik och sinnlig upplevelse

Källa
Fältbesök
Synpunkter från allmänhet under grönstrukturprojektets dialogveckor.

60
Område
Drottning Kristinas väg

Beskrivning
Parkskog

Användningsområde
Förskola

Barn‐ och äldreperspektivet
Området används för lek, pedagogisk verksamhet och motorisk träning. Området besöks av förskolan
Smörblomma 2‐4 ggr/veckan.

Funktion/ekosystemtjänst
Naturpedagogik

Källa
Enkät till förskolor och skolor

61
Område
Bolkadalen

Beskrivning
Här finns öppna gräsytor och dagvattendammar. Den rödlistade fjärilen mindre bastardsvärmare har
observerats här.
Området närmast E18 beskrivs som ett eget område, se nr 19. Lundviollokal. Ändring 170104

Användningsområde
Dagvattenhantering, naturvärde, rekreation, bågskyttebana

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, skydd mot extremt väder (lågpunkt) och vattenrening, hälsa

Källa
Utvecklingsplan Norrtälje stad
Norrtälje parker
Artportalen, Artdatabanken SLU

62
Område
Sika

Beskrivning
Naturvärde och blandsumpskog

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Skogsstyrelsen Inventeringar

63
Område
Ekdunge norr om Lindholmens naturreservat

Beskrivning
Nyckelbiotop. Lövängsrest med hamlade träd. Ädellövskog med spärrgreniga grova träd och värdefull
kryptogamflora. Här finns rödlistade mossor och lavar, bl.a. parkhättemossa, filthättemossa och
lunglav.
Värdefulla träd och trädytor

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, habitat

Källa
Länsstyrelsens inventering av värdefulla träd
Weibull, H., Hultengren, S., Johansson, P., Malmqvist, A. & Andersson, K. 2011: Inventering av lavar
mossor och svampar. Naturvård i Norrtälje kommun nr 29
Artportalen, Artdatabanken SLU

64
Område
Kaffeberget, Sessön

Beskrivning
Värdefulla trädytor (Länsstyrelsen). Här finns både rödlistade och sällsynta lavar och svampar, bland
annat brun lundlav, gul dropplav, lunglav, grynig filtlav och klosterlav.

Nyckelbiotop. Ädellövträd och lövskogslund. Stort inslag av senvuxna träd och värdefull
kryptogamflora.
Den nordvästra delen består av en betad ekbacke där de rödlistade arterna lunglav, oxtungsvamp
och skuggorangelav växer.
Övrigt område med höga naturvärden enligt översiktsplanen.

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Weibull, H., Hultengren, S., Johansson, P., Malmqvist, A. & Andersson, K. 2011: Inventering av lavar
mossor och svampar. Naturvård i Norrtälje kommun nr 29
Artportalen, Artdatabanken SLU

65
Område
Åkerholme norr om Kaffeberget

Beskrivning
Naturvärde och blandsumpskog
Område med naturvärde enligt Skogsstyrelsen. Lövskogslund/hagmarksskog

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Värdefulla träd och trädytor (Länsstyrelsen)

66
Område
Åkerholme öster om Kaffeberget

Beskrivning
Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Område med naturvärde enligt Skogsstyrelsen. Lövskogslund/hagmarksskog.

67
Område
Eklund

Beskrivning
Nyckelbiotop. Betad skog och hagmark. Stengärdesgårdar, betespåverkan, fläckar med
gräsmarksväxter, stort inslag av senvuxna träd, värdefull kryptogamflora, värdefull kärlväxtflora. De
rödlistade lavarna lunglav och grynig filtlav växer här.
Värdefulla trädytor (Länsstyrelsen).
Övrigt område med höga naturvärden enligt översiktsplanen.

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, habitat

Källa
Artportalen, Artdatabanken SLU

68
Område
Lundsberget, Långgarn
Område med naturvärde enligt Skogsstyrelsen. Lövrik barrnaturskog
Övrigt område med höga naturvärden enligt översiktsplanen.

Beskrivning
Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa

69
Område
Lövskogslund väster om Koängsbacken, Långgarn

Beskrivning
Område med naturvärde enligt Skogsstyrelsen. Lövskogslund/hagmarksskog

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa

70
Område
Skogsområde söder om Nygärdet, Långgarn

Beskrivning
Område med naturvärde enligt Skogsstyrelsen. Lövrik barrnaturskog.

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa

71
Område
Skogs norr om Nygärdesvägen, Långgarn

Beskrivning
Flerskiktad skog

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Fältbesök

72
Område
Skog norr om Långarnsvägen

Beskrivning
Skog inslag av ek.

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Fältbesök

73
Område
Ekdunge söder om Långgarnsvägen

Beskrivning
Ekområde

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald

Källa
Fältbesök

74
Område
Sociodukt Västra vägen

Beskrivning
Parkskog, planteringar, gräsyta

Användningsområde
Del av viktigt gångstråk.

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Sociala interaktioner

75
Område
Vigelsjö Gård med tomt

Beskrivning
En äldre gård med tomt intill Vigelsjö naturreservat. På gården finns boulebanor.
På gårdens framsida står äldre värdefulla träd.

Användningsområde
Naturvärde

Barn‐ och äldreperspektivet
Funktion/ekosystemtjänst
Biologisk mångfald, naturpedagogik, sociala interaktioner, hälsa

Källa
Länsstyrelsen trädinventering

Motionsspår
Område
Motionsspår Vigelsjö

Beskrivning
Motionsspår elljus

Användningsområde
Rekreation

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa

Område
Motionsspår Färsna

Beskrivning
Motionsspår elljus

Användningsområde
Rekreation

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa

Område
Banvallen

Beskrivning
Motionsspår

Användningsområde
Rekreation

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa

Område
Roslagsleden

Beskrivning
Motionsspår

Användningsområde
Rekreation

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa

Område
Motionsspår Nordrona

Beskrivning
Motionsspår elljus

Användningsområde
Rekreation

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa

Område
Motionsspår fängelset

Beskrivning
Motionsspår elljus

Användningsområde
Rekreation

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa

Område
Hälsans stig

Beskrivning
En trygg och promenadvänlig slinga som ska främja motion. Stigen är inrättad av Riksförbundet
Hjärtlung.

Användningsområde
Rekreation

Funktion/ekosystemtjänst
Hälsa

