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Beslut om bildande av Stora Träskets naturreservat
(3 bilagor)

Uppgifter om naturreservatet

Namn
DOS-id
Kommun
Län
Församling/Socken
Lägesbeskrivning

Stora Träskets naturreservat
1013277
Botkyrka
Stockholms län
Grödinge
Området ligger en dryg mil sydväst om
Tumba, närmare bestämt 2 kilometer väster
om Snäckstaviks gård och 1 kilometer norr
om Viad. Se karta sid Det kan nås via Bergavägen norr om Snäckstavik och därefter
Sörmlandsleden till fots.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Telefon vxl 08-530 610 00
Direkt 08-530 612 63 · E-post britta.ahlgren@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 611 80 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
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Miljöenheten

Läge i rikets nät
Topografisk karta
Ekonomisk karta
Area
Gräns
Fastigheter
Markägare
Servitut, nyttjanderätt

Vattendom
Reservatsförvaltare

Remissversion
2008-05-07

RT90 2,5gV E: 1609188 N: 6556851
(ST 74 E: 88390 N: 55320)
10I SV
10I 1b
cirka 50 hektar, varav 7,5 hektar vattenyta
och 10 hektar myr
Enligt kartan ovan
Del av följande fastigheter: Viad 1:2, Eldtomta 1:10, Eldtomta 1:11, Eldtomta 5:1,
Näs 3:1
Enskild
Vägsamfällighet Eldtomta S:1, enligt uppgift omfattar S:1 även diket mellan Stora
och Lilla Träsket. (Eftersom vägen helt
vuxit igen norr om Stora Träsket kan Eldtomta S:1 komma att avvecklas.)
Området påverkas av Lilla Träskets torrläggningsföretag från 1930
Botkyrka kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige
att förklara det område som avgränsas på ovanstående karta (sid 1) som naturreservat. Kartan återfinns också i Bilaga 1 tillsammans med teckenförklaring och grund för fastställandet av naturreservatets gräns.
Reservatets namn ska vara Stora Träskets naturreservat.
Syftet med naturreservatet skall vara att bevara och utveckla naturskogsmiljön runt Stora Träsket och dess rika förekomst av arter som gynnas av lång
skoglig kontinuitet, äldre barr- och lövträd, död ved, hög luftfuktighet och
rörligt markvatten.

Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige
med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter skall gälla för området.
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A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken angående markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheten inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att;
1. avverka eller skada träd och buskar, upparbeta ved eller utföra annan
skoglig åtgärd.
2. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, nedfallna grova träd
och grenar kapas i den mån det är nödvändigt för att göra skogstraktorvägen framkomlig och hindrande delar flyttas till sidan om vägen,
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi
eller som påverkar hydrologi och vegetation, som att gräva, spränga,
borra, schakta, dika, dämma, dränera, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning,
4. anordna upplag eller avfallstipp,
5. plantera, kalka, använda gödsel eller bekämpningsmedel,
6. anlägga väg, uppföra mast, permanent jakttorn eller annan byggnad,
7. dra fram mark- eller luftledningar,
8. inplantera främmande växter och djur
9. inplantera fisk
Utan kommunstyrelsens tillstånd är det förbjudet att;
10anlägga stig, stängsel eller rastplats,
11sätta upp skyltar eller plakat
Föreskrifterna skall inte utgöra hinder mot åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och dokumentation, vilka anges i fastställd skötselplan (bilaga 3).
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet
1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar,
övriga upplysningsskyltar,
2. anordningar för friluftslivet, som framgår av i detta beslut bifogad skötselplan,
3. naturvårdande skogsavverkning, röjning eller gallring enligt fastställd
skötselplan. Avverkat virke vid sådan åtgärd tillfaller förvaltaren för användning i naturvård,
4. undersökningar av växt- och djurlivet i reservatet.
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken
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Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död
ved,
3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort
vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten, liksom insamling för undervisning och forskning,
4. medföra okopplad hund,
5. elda annat än på anvisad plats,
6. tälta mer än två dygn i sträck.
Föreskrifternas ikraftträdande

Reservatsföreskrifterna träder i kraft 3 veckor efter den dag då författningen
utkom från trycket i länets författningssamling.
Fastställande av skötselplan

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3)
med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning.
Reservatsförvaltare

I enlighet med 2 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är Botkyrka kommun förvaltare i naturvårdshänseende för naturreservatet. Inför skötselåtgärder i reservatet ska samråd ske med markägare.
Upplysningar

I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för naturmiljön.
Bland dessa kan nämnas följande:
• Terrängkörningsförbudet i terrängkörningslagen (1975:1313).
• Förbudet mot nedskräpning enligt 15 kap. 30 § miljöbalken.
Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras
ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen. Vissa andra växt- och
djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845) samt Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens föreskrifter.
• Hela området omfattas av strandskydd och därför gäller ansökansplikt
om dispens för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och livsvillkoren för djur- och växtliv enligt 7 kap 16 § miljöbalken.
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Skälen för kommunfullmäktiges beslut
Beskrivning av området

Skogssjön Stora Träsket ligger i ett större barrskogsområde norr om Viad.
Längs stränderna är sjön delvis vassbevuxen och övergår i sydost och nordväst i mossmark och längre bort sumpskog.
Sydväst om sjön ligger en nordsluttning med äldre barrskog och relativt god
tillgång på död ved. Här finns signalarter som granticka, ullticka, kamjordstjärna och, knärot, gammelgranslav och kattfotslav, fyrflikig jordstjärna och
ryl. De två sistnämnda arterna är upptagna på ArtDatabankens rödlista. Vid
ett källflöde i sluttningen växer det rikligt med dunmossa som också är rödlistad). Längre österut är skogen yngre med större lövinslag.
Öster om sjön längs med en liten bergbrant växer äldre lövträd, främst äldre
asp. Beståndet har en undervegetation av yngre gran. Även invid diket mellan
Stora och Lilla Träsket växer grova aspar med bohål. Lilla Träsket, vars västra del ingår i det föreslagna naturreservatet, är dränerat och helt igenvuxet av
vitmossa och bladvass. Mossen saknar öppen vattenspegel.
Nordnordost om diket, vid foten av sluttningen norr om sjön löper ett 350
meter långt surdrog. Här växer bland annat skärmstarr och gullpudra. I surdrogets östra del finns ett lite ljusare område bevuxet av alar med väl utvecklade socklar, grova aspar (upp till 2,40 m omkrets) med asphättemossa samt,
där marken är torrare, några almar. Knappt 50 meter söder därom löper en
smal sumpskog där troligen torv har brutits tidigare.
Söder om surdrogen, norr om sjöns sydöstra del breder en medelåldrig, flerskiktad barrskog med visst lövinslag ut sig. I sumpskogen nordväst om sjön
förekommer gammelgranlav och kattfotslav på äldre granar, samt revlummer
och rödgul trumpetsvamp.
Ärendets beredning

Områdets naturvärden uppmärksammades i samband med utredningen inför
Botkyrka kommuns handlingsprogram för skogsvårdsfrågor från 1992. Inom
ramen för Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1997 avgränsades en
nyckelbiotop sydost om sjön samt sumpskogen väster därom. Överläggningar
med markägarna om att bilda naturreservat vid Stora Träsket inleddes 1998.
Förhandlingarna har förts beträffande markköp, intrångsersättning och ersättningsmark. Naturreservatsförslaget har sänts för samråd till markägarna, föreningen Sörmlandsleden, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.
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Kommunens bedömning

Skogen runt Stora Träsket är genom sina värdekärnor och utvecklingsmöjligheter värd att skyddas från produktionsskogsbruk. I området har fyra rödlistade arter (enligt Rödlistade arter i Sverige 2005, ArtDatabanken) observerats: ryl, dunmossa, grangråticka och fyrflikig jordstjärna.
Följande värdekärnor finns i området:
•

Nordsluttningen sydväst om sjön har särskilt höga naturvärden. Här
vittnar svampar som granticka, ullticka, kamjordstjärna och fyrflikig
jordstjärna om lång skoglig kontinuitet. Det finns också viss tillgång
på död ved i olika nedbrytningsstadier. Källflöden i sluttningen gynnar förekomst av bland annat mossor, som den rödlistade dunmossan.
Här har också ryl och knärot observerats.

•

Nordväst om sjön växer äldre granar med påväxt av gammelgranlav
och kattfotslav. Brandgul trumpetsvamp signalerar rörligt markvatten.

•

Nordost och öster om sjön förekommer surdrog bevuxna av grova aspar och äldre al med sockelbildningar. På de grova asparna med bohål
växer asphättemossa. Skärmstarr och gullpudra bekräftar att miljön är
gynnsam för arter med krav på rörligt markvatten.

Den källpåverkade marken, höga luftfuktigheten och värdekärnornas rika
moss- och svampflora ger området runt Stora Träsket goda möjligheter att utveckla en naturskogsmiljö med mycket hög biologisk mångfald. Förekomsten
av gamla grova träd och död ved gynnar också insekts- och fågelfaunan. Dessa värden riskerar att skadas av produktionsskogsbruk. För att skydda och utveckla dem långsiktigt har frågan om bildande av ett naturreservat tagits upp.
Hushållning med mark- och vattenområden

Kommunen bedömer att ett naturreservat i det aktuella område är förenligt
med hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 3.
Strandskydd

Runt Stora och Lilla Träsket råder, liksom i större delen av Stockholms län,
utökat strandskydd på 300 meter från strandlinjen (7 kap. 14 § miljöbalken).
Förenlighet med översiktsplan

Kommunen bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt
med gällande översiktsplan för Botkyrka kommun antagen i oktober 2002
samt med översiktsplanens aktualitetsförklaring antagen i maj 2006. I översiktsplanens avsnitt om naturen i kommunen är området runt Stora och Lilla
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Träsken angivet som ett område med värden att bevara genom förekomsten
av höga vetenskapliga naturvärden. Det innebär att området är särskilt ekologiskt känsligt.
Enligt 3 kap 3 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
ekologiskt känsliga så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Intresseprövning

Kommunen finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i
enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken att det för att skydda och bevara områdets naturvärden finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat, att förordna om föreskrifter för att skydda området samt att fastställa en skötselplan. För att uppnå det starka skydd som behövs för bevarandet av områdets
naturvärden bör föreskrifterna bland annat omfatta förbud mot såväl skogsbruk som exploateringsföretag.
Miljökvalitetsmål

Kommunen bedömer att reservatet är förenligt med regeringens miljökvalitetsmål. Reservatsbildningen bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar, genom att 32 hektar skyddsvärd produktiv skogsmark undantas från
skogsproduktion och får ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken, samt att
mängden död ved i skogen tillåts öka under naturliga processer. Naturreservatet innebär också bidrag till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Det sker genom att
skogssjön Stora Träsket och myrmarkerna som omger den och som täcker
Lilla Träsket samt floran och faunan i reservatsområdet får ett långsiktigt
skydd.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga kommunfullmäktiges beslut skall göra det skiftligt
genom besvär till länsstyrelsen. Överklagande skall sändas till kommunstyrelsen som vidarebefordrar ärendet till länsstyrelsen. Besvärshandling skall
vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud.
Insändes besvärshandlingen med posten skall det ske under adress:

Botkyrka kommun, kommunstyrelsen, 147 85 Tumba.
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Bilagor till Beslut om bildande av Stora Träskets naturreservat

1. Naturreservatskarta med teckenförklaring
2. Lägeskarta
3. Skötselplan
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Bilaga 1 till Beslut om bildande av Stora Träskets naturreservat

Karta över Stora Träskets naturreservat

Grunden för fastställandet av naturreservatets gräns är följande:
Där naturreservatsgränsen på kartan sammanfaller med gränsen mellan Wiad 1:2 och Näs 3:1,
Eldtomta 5:1 samt Lunderåker 1:3 ska naturreservatets gräns följa fastighetsgränsen.
Övriga hörnpunkter är uppmätta och fastställda med hjälp av koordinater.

Bilaga 2 till Beslut om Stora Träskets naturreservat

Naturreservatets läge i Botkyrka kommun

Naturreservatets läge i Stockholmsregionen

