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Naturskyddsföreningens i Stockholms län remisyttrande på förslag till 
strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län 
 
Område som saknas i förslaget 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län (föreningen) saknar ett område i förslaget till strategi för 
formellt skydd av skog i Stockholms län, ett område som vi anser väl skulle försvara en plats som 
värdetrakt. Området kan i väster avgränsas med en linje från Skebobruk och söderut längs Närdingens 
östra strand. I norr avgränsas området med en linje mellan Skebobruk och Ältsjön. I öster löper 
gränsen söderut via Broby till väg 283 och följer sedan vägen ner till väg 76, som utgör områdets 
södra gräns. Denna trakt skulle med fördel kunna bindas ihop med Erkens värdetrakt.  
 
Detaljer om området 
I norra delen av Stockholms län finns ett flertal områden med stora koncentrationer av naturvärden. 
En väsentlig del av förklaringen står att hitta i den kalkrika moränen samt i markägarhistoriken och 
otillgängligheten. Stora ansamlingar av rödlistade arter förekommer. Föreningen anser att 
länsstyrelsen i stort har lyckats pricka in de områden med höga naturvärden som finns. Det kalkrika 
och blockrika stråket mellan Erken–Vågsjön och Bornan har man dock missat. Till karaktären liknar 
denna trakt både Erkenområdet och skogarna längs Kolarmoraån. 
 
I detta område förekommer många gammelskogsbestånd med ett mycket stort artinnehåll. Särskilt 
viktiga områden ligger i anslutning till Ströjan och Närdingen. Hela trakten har ett mycket stort inslag 
av ädellövträd, främst ek, lind, ask och hassel. På en del hällmarker vid Ströjan och Närdingen växer 
några av de äldsta tallarna i hela norra länsdelen. Den rödlistade reliktbocken Nothorhina punctata 
har här ett av sina få tillhåll i Roslagen.  
 
Det aktuella området har uppmärksammats i flera olika rapporter: 
• Svampar i Roslagen, resultat och kommentarer från en svampvecka (Strid 1997). 
• Naturresursinventeringen, delen om landfågelfaunan (Stockholms läns landsting 1979). 
• Naturkatalog för Stockholms län, remiss 1996–02–15 (Länsstyrelsen i Stockholms län). 
• Skogar med höga naturvärden i Stockholms län (Naturskyddsföreningen i Stockholms län 2000). 
 
I ovan angivna landfågelinventering framstår trakten mellan Erken och Bornan som mycket värdefull. 
Här finns både en koncentration av barrskogsarter (13–15 arter per ruta om 2x2 km), lövskogsarter 
(7–8 arter per ruta) samt högst koncentration av hänsynskrävande skogsarter (fiskgjuse, orre, tjäder, 
järpe, skogsduva, mindre hackspett, trädlärka, nötkråka, stjärtmes och stenknäck). Tilläggas kan att 
under inventeringar 2005–06 påträffades flera besatta revir med tretåig hackspett inom samma trakt. 
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Ett av länets idag största tjäderspel finns mellan sjöarna Ströjan och Ältsjön. Minst 10 rödlistade 
fågelarter, däribland bivråk, förekommer i området.  
 
Längs med Närdingens och Ströjans stränder är det gott om ädellövskog, särskilt ek, lind och hassel. 
Lundfloran är välutvecklad och artrik. Bitvis påträffas stora koncentrationer av vårärt, underviol, 
tandrot, sårläka, vätteros, myskmadra, trolldruva, tibast och skogsknipprot. Den rödlistade rylen 
förekommer. På jätteekar vid båda sjöarna finns en lång rad krävande och sällsynta lavar, som 
lunglav, skärelav, ekpricklav och havstulpanlav. I sumpskogar med inslag av ask växer 
aspfjädermossa. Veckticka och kandelabersvamp är spridda i området på gamla asplågor. Ett 20-tal 
rödlistade mossor, lavar och svampar har påträffats i området, liksom mer än 100 signalarter bland 
kärlväxter och kryptogamer. På flera ställen med särskilt grov- och rikblockig morän växer 
grandominerade skogsbestånd med mycket gamla träd. Ringlav förekommer här på flera lokaler.  
 
Föreningen anser att den ovan beskrivna värdetrakten är fullt jämförbar med t ex Erken, Bornan och 
Aspdalsjö-området. I jämförelse med flera andra utpekade trakter i förslaget, t ex Tärnan-Riala, 
innehåller trakten betydligt större artrikedom och förekomst av rödlistade arter. 
 
 
 
 
Mårten Wallberg 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


