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Bilaga 2
Genomförda åtgärder under perioden 2016-2020
-

avrapportering av Detaljerat program för skötsel av
Sätraskogens naturreservat 2016-2020

2016 antog Skärholmens stadsdelsnämnd Detaljerat program för
skötsel av Sätraskogens naturreservat 2016-2020. Därefter har
förvaltningen arbetat aktivt med skötseln av naturreservatet i
samråd med miljöförvaltningen med detaljprogrammet som
utgångspunkt. Nedan följer en redogörelse för huvuddelen av de
åtgärder som utförts under perioden.
Ängsmarker, slåtter och betesmark


Slåtter av ängsmarker har utförts årligen. Under 2018 fick
förvaltningen möjlighet att köpa in egna maskiner för
slåtterarbetet, och har därefter kunnat utföra slåtterarbete
inom ramen för parkdriftsarbetet i egen regi vilket
möjliggjort större kontroll över processen samt
slåttertidpunkter.



Ängsmarkerna har öppnats upp och restaurerats
kontinuerligt, dels i de redan öppna ängarna i
Skärholmsdalen, Sätradalen och på Varpaängen, men även i
trädgårdsmiljöerna kring Arboga kök och Tusculum, som
öppnats upp och börjat skötas som äng med slåtter. Den
totala ytan ängsmark har ökat med ungefär 500 – 1500 m2
per år.



Förvaltningen har påbörjat betesdrift med nötboskap i en
betesmark på ungefär 4500 m2 i Sätradalen nära
Sätrastrandsbadet under 2020. Betesmarken består till
största delen av en ekmiljö som har den högsta
klassificeringen enligt stadens ekdatabas.
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Skärholmsdammen och Borgmästare Skyttes damm


Dammarna har skötts årligen genom röjning av vegetation
för att gynna populationerna av grodor och mindre
vattensalamander. Vid några tillfällen har all kaveldun i
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Borgmästare Skyttes damm ryckts upp med rötterna för att
begränsa artens utbredning i dammen.


Under 2017 grävdes Skärholmsdammen ur i enlighet med
dammens skötselplan. I samband med urgrävningen hittades
mört i dammen, som äter yngel av grodor och mindre
vattensalamander. Efter urgrävningen har förvaltningen
fiskat ur mört ur dammen kontinuerligt.

Slyröjning och beskärning


Slyröjning och beskärning har utförts årligen under perioden
1/8 – 31/3. Naturmark och träd i anslutning till parkvägar
och motionsspår har kontinuerligt röjts och beskurits enligt
detaljprogrammets riktlinjer där exempelvis blommande träd
och buskar sparats i hög omfattning.

Årlig skötsel av ekmiljöer


Förvaltningen har årligen genomfört såväl större
friställningsåtgärder som slyröjning i flera av Sätraskogens
ekmiljöer. Inom arbetet har en stor andel trädruiner och
högstubbar skapats. Sedan 2018 har stadsdelsnämnden ett
årligt mål att genomföra skötsel av 10 000 m2 prioriterad
ekmiljö, som reglerar förvaltningen arbete med ekmiljöer.

Död ved
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Under perioden 2016-2020 har förvaltningen arbetat med att
lägga ut- och skapa död ved för att gynna biologisk
mångfald men också att flytta död ved bort från vissa
promenadstråk där besökare upplevt den döda veden som
störande. Totalt har flera hundra kubikmeter död ved
hanterats inom reservatet under perioden. Den döda veden
har dels kommit från träd som växt i reservatet genom
detaljprogrammets direktiv för trädfällning, dels utifrån
reservatet från träd som fällts inom arbetet med Förbifart
Stockholm.



Förvaltningens arbete med död ved har sammanställts i
rapporten ”Död ved i Sätraskogen, Syfte, arbetssätt och
avvägningar”, bilaga 1.
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Samverkan kring naturvård


Förvaltningen har under perioden samverkat med
Stockholms ornitologiska förening (StOF) gällande åtgärder
för att gynna fågelliv i Sätraskogen. Under 2019-2020 har
StOF tittat närmre på skogsmiljön kring Sätraberget och
inkommit med förslag för att öka antalet häckande fåglar i
området. Förvaltningen har därefter utfört
naturvårdsåtgärder samt holkuppsättning av ca 70 st
fågelholkar i enlighet med föreningens förslag.

Kompensationsåtgärder
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Under perioden 2016-2020 har ett flertal
kompensationsåtgärder genomförts, framför allt finansierat
av Trafikverket genom Förbifart Stockholm. Några exempel
är uppsättning av rovfågelbon för duvhök, finansiering av
förvaltningens arbete med friställning av ekmiljöer,
anläggning av grillplats vid Varpaängen samt anläggning av
ny parkutrustning vid Sätrastrandsbadet.

