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Arbete
Det har varit en hel del att göra i år, och ganska 
skönt att det mesta har varit ganska jämnt förde-
lat under året. 

En nyhet i år har varit att Artskyddsförordnin-
gen plötsligt att väckts till liv. Detta särskilt då 
det gäller en motorsportbana i Enköping. Det 
känns lite konstigt då åkergrodor som möjligen 
kan finnas i området blev en stor fråga, istället 
för mer närliggande och angelägna frågeställn-
ingar. I detta arbete har vi varit underkonsulter 
till Tyréns.

Ett lite udda projekt var att följa sånglärkornas 
häckning på Ladugårdsgärde. Bakgrunden var de 
galopptävlingar som skulle hållas på nationalda-
gen och där man inom Förbundet för ekoparken 
var oroliga för att lärkbon och -ungar skulle 
trampas ned av de besökare som väntades. To-
talt fanns åtta häckningar inom området och fyra 
skulle kunna beröras av tävlingarna. Men turligt 
hog klarade sig merparten av familjerna, efter-
som ungarna lämnade boet tidigt i år och kunde 
springa undan om det nalkades någon fara. Om 
man vidtar några smååtgärder nästa år, kan nog 
skador undvikas nästan helt.

Ett annat projekt i närheten var att undersöka 
flora och (botten)fauna vid tänkta brofästen för en 
gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnskanalen 
i höjd med Tekniska museet. Som tur var finns 
inga egentliga naturvärden där bron föreslås, 
utom ett par jätteklibbalar på Rosendalssidan.

Vid Stora Vika blev det aktuellt att uppdatera den 
biotopkartering vi har gjort av utloppet från kalk-
brottet för några år sedan. Planer finns att tömma 
kalkbrottet från de vatten som ackumulerats där 
och fylla detta med andra massor. I detta arbete 
har vi samarbetat med Friman Ekologikonsult 
där Margareta Friman Scharin och Jesper Pauls-
son deltagit. 

En ekologisk inventering av Herrängens gård 
har gjorts för Älvsjö stadsdelsförvaltning. Vid 
inventeringen medverkade både Dan Andersson 
och Margareta Friman Scharin. 

I Stockholms stad är tre naturreservat på gång 
Älvsjöskogen, Årstaskogen och Kyrkhamn, där 
vi arbetat med skötselplaner för dem. Förslaget 

till beslut ska nu ut på samråd under första kvar-
talet 2014. Dessa uppdrag gjorde vi som under-
konsult till WSP.

Flera exploateringsärenden har varit på gång i 
Stockholms stad, där vi fått belysa de ekologiska 
frågeställningarna, Valla tvärstråk, skola vid sjön 
Trekanten, Stjernströms väg och kanten till Sol-
bergaskogen. Dessa uppdrag genomfördes direkt 
för Stockholms stad, eller som underkonsult till 
Tengbom. Inom Karolinska institutionsområde 
är också exploatering på gång. Ett uppdrag som 
genomfördes som underkonsult för Tengbom. 

För Vallentuna kommun har vi arbetat med ett 
exploateringsärende vid Nyborg. Denna gång 
med lite annorlunda inriktning, att visa var fukt-
indikerande växtlighet finns. Detta för att bl.a. 
undvika kommande problem med t.ex. vatten i 
källare. I detta arbete medverkade Jesper Pauls-
son.

I Haninge kommun finns också ett stort tryck på 
exploatering, fast i detta uppdrag mest som en 
fråga om att permanenta ett sommarstugeområde 
vid Dalarö. Detta arbete har vi gjort som under-
konsult till Ramböll.

För Ramböll tittade vi också på om det finns 
några ekologiska värden vid Roslags-Näsby 
trafikplats när Trafikverket nu ska förbättra av- 
och påfarter från trafiksäkerhetssynpunkt (inte en 
dag för tidig!). I detta arbete medverkade också 
Jesper Paulsson.

Som underkonsult till Nivå landskapsarkitekter 
har vi fått belysa ekologiska frågeställningar nu, 
när Älvsjö Mässtad är under planläggning. Detta 
ärende är fortfarande på idéstadiet, så vi hoppas 
att vi får följa projektet och se hur miljöfrågorna 
tas till vara.
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Översta raden Älvsjöskogen och Kvarnen i Brottby. Mellersta raden björnskådning och Lars-Gunnar 
skådar på Öland. Nedersta raden Nationaldagsgaloppen och Stora Vika.


