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Sammanfattning 

Inom den regionala utvecklingsplanen av Stockholmsområdet inkluderas att mark 
avsätts och reserveras för bibehållande av natur-, kultur- samt rekreationsvärden. I 
Tyresö kommun föreslås Telegrafberget och Ällmora träsk, ett område beläget på 
Brevikshalvön, att bli naturreservat. Detta främst pga. det rekreativa värdet som 
strövområde, men även för det ekologiska värdet i ett i princip helt intakt 
avrinningsområde, hällmarkstallskog med flera 300 år gamla träd inkl. biotoptypisk 
fauna och en landskapsbild med både ett högt berg och en sjö bildad ur en 
förkastningsspricka. Dessutom tillkommer dess spännande historia, där arkeologiska 
fynd visar att människor vistats i området ända sedan stenåldern. Detta i sin tur kan ha 
ett pedagogiskt värde. Det finns redan ett antal naturreservat på halvön, vart och ett med 
sin egen specifika karaktär. Att komplettera dessa med det föreslagna området skulle 
innebära ytterligare bredd i ett mångsidigt litet nätverk av skyddad natur på den relativt 
lilla yta som halvön utgör. Det skulle i så fall vara av stort värde, inte bara för 
Tyresöbor, men också för övriga stockholmare och helt i linje med det regeringsuppdrag 
som deklarerar vikten av tätortsnära natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Within the Regional Development Plan of the Stockholm area, certain lands are to be 
included and reserved for the sake of natural, cultural and recreational values. In Tyresö 
municipality, south of Stockholm, lies Telegrafberget and Ällmora träsk, an area located 
on the peninsula of Brevik. There is a proposition to establish this area as a nature 
reserve. This is mainly due to the recreational value as a leisure area, where people walk 
their dogs, pick mushrooms and berries, rock climb etc. But it also has ecological values 
of certain characters, such as an intact hydrographic basin, a pine forest with several 
300 year old trees, including biotope typical fauna, and a landscape containing both a 
rather high hill and a fault line-formed lake. In addition, the area has an exciting history, 
where archaeological finds show that there has been people around the area since the 
Stone Age. This in turn can have a pedagogical value. There are already a number of 
nature reserves on the peninsula, each with its own specific character. To complement 
these with the proposed area would mean an additional width in the versatile network of 
protected nature in the relatively small area that forms the peninsula. It would thus be of 
great value, not only for the inhabitants of Tyresö, but also for other locals of 
Stockholm, and fully in line with the government mandate that declares the importance 
of closeness to nature. 
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Inledning 
 

Värdet av att skydda natur 

Det finns olika aspekter vad gäller skydd av natur och grönområden. Huvudfokus kan 
variera mellan rekreativa eller kulturella värden och värden av ren naturkaraktär, som 
t.ex. mångfald, landskapstyp och ekosystem (Länsstyrelsen, 2003).  

I en region där befolkningsökning och förtätande byggprojekt har en stor roll är det 
särskilt viktigt att bibehålla grönområden (RUFS, 2010; Sander & Zhao, 2014). Inom 
ramarna för samhällsplanering är det lika viktigt att reservera naturmark och vatten, som 
det är att planera för infrastruktur och bostäder (RTK, 2008; RUFS, 2010). Detta stöds 
av miljöbalkens 3:e kap, 6 §, samt bidrar till att uppfylla flera av de 16 
miljökvalitetsmålen. Flertalet studier och forskningsrapporter de senaste åren visar på 
värdet av närheten till grönområden för människors hälsa och inte minst för de 
ekosystemtjänster en välmående natur tillhandahåller (Länsstyrelsen, 2003; FN, 2014). 
Ekosystemtjänster är den produkt som människan får ut av att ekosystemen är i balans, 
dvs. ren luft och vatten, tilltalande landskap med biologisk mångfald etc. Inom den 
långsiktiga samhällsplaneringen för Stockholmsregionen är hållbar utveckling ett 
centralt begrepp och där inkluderas stora sammanhängande grönområden just för detta 
ändamål. Dessa områden kallas för ”gröna kilar” (fig. 1) och struktureras upp utefter 
deras förutsättningar att länkas samman över gränserna, vilka oftast utgörs av 
bebyggelse. Länkarna är bl.a. viktiga som spridningskorridorer för växter och djur. När 
dessa förbindelser hotas av exploatering eller annat, har ett s.k. svagt samband uppstått. 
Det är då extra viktigt att säkerställa de här sambandens fortsatta funktionalitet 
(Stockholms läns landsting, 2012). Inom kilarna benämns särskilt viktiga partier för 
värdekärnor, vilkas betydelse kan vara av regional eller kommunal karaktär (Tyresö 
kommun & Ekologigruppen, 2014). 

Studieområdet för detta arbete; Telegrafberget och Ällmora träsk, i Tyresö kommun, 
klassas som en kommunal värdekärna dvs. de har naturvärden viktiga för sambandet 
mellan grönstrukturen inom kommunen, vilket i sin tur bidrar till en sammanhållning av 
det regionala nätverket av naturområden (Tyresö kommun & Ekologigruppen, 2014). 
Detta pga. sitt rekreativa värde, sin beskaffenhet som relativt orörd skog samt att det 
innefattar ett i princip helt intakt avrinningsområde till sjön (Bardun, 2015). Genom att 
ge grönområden av värdefull karaktär lagfört skydd, stärks de gröna kilarna och deras 
samband, så att de i framtiden undviker att exploateras och försvinna. 

Olika typer av skydd 

Idag finns det flera alternativ vad gäller naturskydd, beroende på vilken typ av miljö det 
handlar om. Alltifrån småbiotoper såsom åkerholmar, vattenfall och brandfält, till 
vidsträckta fjällområden kan skyddas utifrån sina egna unika förutsättningar 
(Naturvårdsverket, 2015). Även specifika arter kan få sina habitat skyddade, om deras 
förekomst och livsmiljö på något sätt hotas (Naturvårdsverket, 2008). Exempel på 
sådana inrättningar är fågel- & sälskyddsområden. Särskilt skyddsvärda områden med 
unika karaktärsdrag kan beläggas med det allra kraftigaste skyddet i form av 
nationalpark. Det betyder att det finns en representativitet i områdets beskaffenhet som 
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inte står att finna på så många andra platser. Ofta rör det sig om storslagna miljöer som 
urskogar och fjällkedjor. Av Sveriges totalt 29 nationalparker finns det i 
Stockholmstrakten två nationalparker. Skärgårdsön Ängsö, med sitt kulturpåverkade 
landskap, och urskogen Tyresta, vars areal delas mellan kommunerna Haninge och 
Tyresö. Tyresta representerar bl.a. det sprickdalslandskap som är typiskt för regionen 
och urskogen är en av de största söder om Dalälven (Stiftelsen Tyrestaskogen, 2015). 
Den omges dessutom av ett naturreservat; Tyresta naturreservat, vilket fungerar som en 
skyddszon för själva nationalparken. Naturreservat är den vanligaste formen av 
naturskydd i Sverige. Det finns ca 4000 st. runtom i landet (Naturvårdsverket, 2014), 
varav nästan 300 finns i Stockholmsregionen (Länsstyrelsen, 2013). Det finns även 
naturskydd på internationell nivå t.ex. Ramsarkonventionen, vilken inbegriper 
våtmarker, och skydd enligt EU-lagstiftningen t.ex. Natura 2000, vilket syftar till att 
skapa ett nätverk av skyddade naturområden inom EU (Eknert, 2015; Naturvårdsverket, 
2015). Art- & habitatdirektivet samt Fågeldirektivet är också internationella stadgar 
inom EU för skydd av specifika arter och biotoper.  

Det är vanligt att ett naturområde har överlappande skydd, t.ex. en kombination av 
naturreservat och Natura 2000 (Naturvårdsverket, 2015). Detta ger ett stärkt skydd med 
stöd av både miljöbalken och EU:s lagstiftning (Eknert, 2015). Beroende på vilket 
skydd som är aktuellt för ett område är det kommun, länsstyrelse eller 
Naturvårdsverket/regeringen som kan ta beslut om inrättande. 

Bakgrund 
 

Områdesbeskrivning 

Telegrafberget (59°13’N, 18°21’Ö) och Ällmora träsk (59°12’N, 18°22’Ö) är belägna 
på Brevikshalvön i Tyresö kommun, Stockholms län (fig. 1). Som ett led i målet med en 
hållbar utveckling av storstadsregionen föreslås detta område bli ett naturreservat.  
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Figur 1. Översikt av den regionala grönstrukturen i Stockholms län. Röd pil markerar studieområdets 

placering. Underlagskarta: Tillväxt- & regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, RUFS 2001 
http://www.stockholmsregionensframtid.se/utvecklingsplanen/docs/ru_images_kap5_gronstruktur_0203_

h.jpg 

Halvön utgör en drygt 1000 ha stor (varav studieområdet utgör ca 300 ha), knappt 1 mil 
lång landtunga som sträcker sig åt sydöst ut i Östersjön. Det har funnits bebyggelse 
sedan slutet av 1300-talet (Berg et al, 2013). Bebyggelsen idag består av fritidshus, 
stugor och mestadels mindre villor. Det är främst under de senaste decennierna som 
permanentboende blivit vanligt, under 1900-talet har halvön främst fungerat som 
sommarstugeområde. Den västra delen är dessutom aktuell för utbyggnad av VA, vilket 
förmodligen kommer bidra till än fler permanenta bosättningar. Det är ett populärt 
utflyktsmål under sommaren för många Tyresöbor och stockholmare. Vid Trinntorp, 
strax nedanför en av stigarna som leder upp till Telegrafberget, finns en brygga där 
skärgårdsbåten angör. Det går även direktbussar från Stockholm. Detta innebär att 
området är mycket lättillgängligt för allmänheten och på så sätt passar in i modellen 
som beskrivs i Länsstyrelsens program för skydd av tätortsnära natur; Aldrig långt till 
naturen (2003), vilket togs fram på uppdrag av regeringen. I det presenterades ett antal 
skyddsvärda områden runtom i Storstockholm vilka de respektive kommunerna 
uppmanades att inrätta reservat över. För Tyresö kommuns del innebar det två objekt, 
båda belägna på Brevikshalvön. Det ena, Dyviks lövängar, ett kulturpräglat gammalt 
jordbrukslandskap vilket sköts traditionsenligt genom bl.a. lövtäkt och slåtter, invigdes 
som naturreservat 2012. Det andra, Klövberget, förväntas inrättas inom en snar framtid 
(Bardun, 2015). Utöver dessa tillkommer ytterligare två reservat på halvön, nämligen 
Tyresös första; Dyvik, instiftat redan under första halvan av 1960-talet (Tyresö 
kommun, 1998), vilket har en annan förvaltare än kommunen, samt Sandholmarna 
(1995), ett skärgårdsområde på den nordöstra sidan. Således finns fyra av Tyresös totalt 
sju naturreservat (om Klövberget räknas in) på just Brevikshalvön. De uppvisar vart och 
ett sitt eget karaktärsdrag och bidrar till en bild av ett område med hög mångfald vad 

http://www.stockholmsregionensframtid.se/utvecklingsplanen/docs/ru_images_kap5_gronstruktur_0203_h.jpg
http://www.stockholmsregionensframtid.se/utvecklingsplanen/docs/ru_images_kap5_gronstruktur_0203_h.jpg
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gäller olika miljöer. I kommunens grönstrukturplan framkommer att stora 
sammanhängande barrskogsytor, särskilt med innehåll av gamla tallar bör skyddas. 
Tyresö beräknas ha en hög andel barrskog äldre än 120 år; mellan 10-20 %, jämfört 
med övriga Svealand där andelen ligger på ca 4 % (Tyresö kommun & Ekologigruppen, 
2014). Detta är dock inte så konstigt med tanke på att urskogen Tyresta utgör en stor del 
av kommunens areal. 

Att inbegripa Telegrafberget och Ällmora träsk i nätverket av naturreservat skulle leda 
till att ännu en biotop täcks in, då området till största del består av just barrskog med 
många äldre tallar. Både berget och sjön ägs av Tyresö kommun. Densamma står som 
förvaltare av det tilltänkta reservatet.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det kan finnas naturvärden i området vilka 
skulle kunna motivera ett förslag till inrättande av naturreservat. Detta förslag är 
framfört av Tyresö kommun och arbetet görs således på deras uppdrag. Identifiering av 
eventuella värden görs i enlighet med avsnittet för underlagsmaterial i 
Naturvårdsverkets handbok Planering för naturreservat (2008). Ett särskilt fokus läggs 
vid vedlevande insekter, då tallskogen i området lyder under begreppet fri utveckling 
och därför hyser relativt många döda och döende träd. Med avseende på förekomsten av 
signalarter och rödlistade arter i närliggande områden, ställer jag upp en hypotes att de 
finns även här. Därtill kompletteras arbetet med ett avsnitt om eventuell skötsel och 
underhåll av det förslagna reservatet för att tillgängliggöra och underlätta för besökare, 
samt vilka föreskrifter som ska gälla vid allmänhetens besök i reservatet.  

Telegrafberget 

Efter isavsmältningen för ca 9000 år sedan var Telegrafberget en av de första topparna 
att sticka upp ur havet. Närmaste fastland låg då ungefär i nivå med Närke (Pettersson, 
2015) och norra Östergötland söder om Nyköping (SGU, 2015). Först syntes berget 
endast som en kal kobbe, men i takt med att berggrunden höjde sig till följd av 
istyngdens reträtt, kom mer land i dagen och dåtidens människor kunde nyttja ön bl.a. 
för sälfångst (Berg et al, 2013). Fynd av hamn- och boplatslämningar på olika höjd 
visar att detta skett under lång tid, allteftersom landet höjt sig (Pettersson, 2015). År 
2007 upptäcktes ett litet kvartsbrott under en rotvälta (RAA, 2015). Kvarts användes 
under stenåldern till redskapstillverkning och rester av detta har alltså hittats i nära 
anslutning till en forntida boplats (Berg et al, 2013).  

Spår av tiden som skärgårdskobbe syns även i jordartsfördelningen; en stor del av 
berget består endast av blottat urberg med ett tunt jordtäcke, med svallsediment och 
avlagringar endast i sluttningar och sänkor i och nedanför berget (se bilaga 3). Med sina 
84 m.ö.h. är det Tyresös högsta punkt (Berg et al, 2013). Dagens landhöjningshastighet 
ligger på ca 0,4 cm/år men väntas avta (Berg et al, 2013). 

Vegetationen består nästan uteslutande av barrskog med inslag av lövträd, såsom björk 
(Betula spp), rönn (Sorbus aucuparia), ek (Quercus robur) och asp (Populus tremula). 
Uppe på hällarna är det dominerande trädslaget tall (Pinus sylvestris), inte minst i form 
av ett stort antal martallar. I sluttningarna återfinns även gran (Picea abies). Markskiktet 
består främst av blåbär (Vaccinium myrtillus) med inslag av skvattram (Rhododendron 
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tomentosum) och vitmossor (Sphagnum spp) på fuktigare partier i sänkor mellan 
hällarna. Bergknallarna täcks av ett ömsom skorplikt lavtäcke, ömsom av renlavar och 
liknande. Här återfinns både grå och gulvit renlav (Cladonia rangiferina resp. 
arbuscula), fönsterlav (C. stellaris) och islandslav (Cetraria islandica). 

Telegrafen 

Ursprunget till bergets namn är de s.k. optiska telegraferna som stod på toppen under 
två perioder av 1800-talet (Berg et al, 2013). De användes främst i statligt och militärt 
syfte. Konstruktionen bestod av en mast eller ställning på vilken det satt ett antal rörliga 
armar. På dessa satt det ett antal luckor vilka motsvarade olika kombinationer av tecken. 
Dessa bildade olika koder som kunde läsas av enligt en tabell och på så sätt utläsas som 
meddelanden. Detta arbete sköttes manuellt av en telegrafist som satt nere i ett 
kontrollutrymme under telegrafen. Meddelanden från närliggande telegrafer togs emot 
med hjälp av kikare och förutsatte väderförhållanden som innebar någorlunda god sikt.  

Den första telegrafen var endast i drift ungefär ett år, under det finska kriget 1808-1809. 
Hela linjen täckte ostkusten, från Gävle i norr till Landsort i söder och möjliggjorde att 
meddelanden, vilka annars kunde ta timmar eller till och med dagar att komma fram, nu 
kunde sändas via telegraf på mindre än 30 minuter. I fredsvillkoren med Ryssland vid 
krigets slut ingick dock att de stationer som fortfarande var i dugligt skick skulle 
monteras ned (Sobéus, 1998). 1836 återupprättades telegraflinjen, men den självdog 
drygt 20 år senare när teknikutvecklingen resulterat i den elektriska telegrafen.  

Ällmora träsk 

Sjön har uppstått ur en förkastningsspricka och är Brevikshalvöns största och enda 
insjö, om någon enstaka tjärn räknas bort. Den beräknas ha bildats för ca 3400-4000 år 
sedan, då landhöjningen lett till att sänkan snördes av från Ällmorafjärden (Berg et al, 
2013; SGU, 2015). Sjön kantas av vass (Phragmites australis), träd och branta klippor. 
Medeldjup i sjön är ca 3,5 m, maxdjup knappt 8 m (SMHI, 2009). Den håller god 
vattenkvalitet och skulle kunna fungera som områdets reservvattentäkt. Fram till 2006 
utfördes kalkning av sjön men detta bedöms sedan dess inte nödvändigt 
(Ekologigruppen, 2014; Bardun, 2015). Den är relativt artfattig på fisk 
(Ekologigruppen, 2014), men hyser en hel del djur och växter. Under en 
vattenväxtinventering som gjordes 1998 noterades hundstarr (Carex nigra), sjöfräken 
(Equisetum fluviatile), vattenklöver (Menyanthes trifoliata), pors (Myrica gale), 
hårslinga (Myriophyllum alterniflorum) och vit näckros (Nymphaea alba) (Giegold, 
1998). På senare år har även den röda varianten av näckros (Nymphaea alba f. rosea) 
observerats (Bardun, 2015), liksom svärdslilja (Iris pseudacorus). Bland faunan märks 
bl.a. vanlig padda (Bufo bufo) och det ska även finnas ett livskraftigt bestånd av 
signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) efter flertalet inplanteringar sedan 1930/40-talen 
(Berg et al, 2013; Stohr, 2015). Vid sjöns norra långsida finns en bäverhydda, samt ett 
stort antal bäverfällda träd vilket indikerar gnagarens närvaro.  

Allra längst i sydöst finns ett träskområde, som förmodligen har gett sjön dess namn 
(Berg et al, 2013). En bitvis överhängande klippa, vilken hänger ihop med bergsryggen 
som löper längs sjöns nordöstra sida, kallas i folkmun för Träskberget och kantar detta 
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träskområde. Runtom och ovanpå detta berg växer ett flertal bestånd blåmossa 
(Leucobryum glaucum). 
Uppe på berget vid sjöns västra ände är växtligheten ganska varierande, beroende på 
sluttningsriktning. På sydsidan förekommer mycket ek och tall av varierande åldrar. 
Markskiktet består av lingon (Vaccinium vitis-idaea) och på klippavsatserna växer bl.a. 
stensöta (Polypodium vulgare) och getrams (Polygonatum odoratum). Lavskiktet utgörs 
av ett flertal olika arter, bl.a. stora exemplar av kaklav (Xanthopamelia conspersa) och 
tuschlav (Lasallia pustulata). På norrsidan av denna bergskam och ovanpå den, är 
lavtäcket tjockt av de två arterna renlav, fönsterlav, islandslav, navellavar (Umbillicaria 
sp) och mängder av stora exemplar av tuschlav. Storleken på dem indikerar ett lågt eller 
inget slitage på berget. Där det finns jord växer mossor, såsom kvastmossor (Dicranum 
sp) och björnmossor (Polytrichum sp). Trädskiktet domineras av äldre tallar, med inslag 
av ek och gran samt en del exemplar av triviallövträd. Nere i dalen växer blåbär, 
örnbräken (Pteridium aquilinum), revlummer (Lycopodium annotinum), linnéa (Linnaea 
borealis) och ängskovall (Melampyrum pratense). 

I dalen längs stigen mellan Telegrafberget och sjön växer ett par silvergranar (Abies 
alba) vilkas föräldraträd förmodligen härstammar från någon omkringliggande tomt, då 
detta från början inte är någon naturligt förekommande art i Sverige (Den virtuella 
floran, 2004). 

Avrinningen till sjön samlas delvis i en bäck vilken stundtals kan ha så kraftigt flöde att 
det bildas små forsar och vattenfall. Närheten till bäcken och dess mikroklimat gynnar 
fuktälskande arter, bl.a. ymniga bestånd av den storvuxna näckmossan (Fontinalis 
antipyretica) trivs bra i vattenflödet. 

Området som helhet hyser flertalet småbiotoper vilka i sin tur skapar olika typer av 
mikrohabitat. Detta är gynnsamt för många arter som då kan skapa livsutrymme utan 
konkurrens från andra, s.k. nischer (Ricklefs & Relyea, 2014). 

I kommunens naturinventering från 1998 benämns sjön och dess tillrinningsområde som 
ett ESKO – Ekologiskt Särskilt Känsligt Område, med avseende på vilka typer av 
störningar som främst bör undvikas. Fokus bör alltså läggas på att förhindra avverkning, 
försurning, tillförsel av näringsämnen samt förändringar i det hydrologiska systemet. 

Betydelsen av död ved 

Lågor, högstubbar och stående döda eller döende träd är ett av de viktigaste inslagen i 
en skog med höga naturvärden. Biologisk mångfald förknippas ofta med förekomsten 
av död ved, då den spelar en central roll i ekosystemen, både som föda, levnadssubstrat 
och barnkammare. Den kan fungera som föda direkt eller indirekt genom att organismer 
livnär sig av träet, varvid dessa i sin tur blir föda åt arter av högre trofinivå (Jonsson et 
al, 2005). Dessutom bidrar den till att hålla näringsbalansen i skogen stabil, i och med 
att nedbrytningen frigör ämnen som gynnar återväxten av nya träd (Lindhe, 2015). I det 
moderna skogsbruket måste näring tillföras i form av aska från den biomassa som 
använts för energiutvinning (Stjernquist, 2015). Dock blir död ved en bristvara, 
eftersom träden avverkas innan de hunnit bli alltför gamla (även om det nu för tiden 
lämnas kvar högstubbar som refugium). Detta har lett till att de organismer som är 
beroende av död ved har minskat i antal och utbredning, t.ex. tickor och skalbaggar är 

estur
Maskinskriven text
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två grupper som ofta nämns i sammanhanget. Därför har skogar där döda träd blir 
liggande högre mångfald än bestånd som regelbundet gallras (Jonsell et al. 1997; 
Ehnström & Axelsson, 2002). 

Friluftslivet i området 

Enligt grönstrukturplanen över Tyresö har Telegrafberget och Ällmora träsk ett 
rekreationsvärde av regional resp. kommunal klass. Det betyder att området har ett 
utpekat värde för Storstockholms och Tyresös friluftsliv. För de närboende är platsen ett 
omtyckt strövområde, inte minst för hundägare. Under sommaren och hösten är svamp- 
och bärplockare ingen ovanlig syn i skogen. Det finns stigar som leder tvärsöver berget, 
från Trinntorp alt. Riddarstigen, via utkikstornet, ned till sjön. Det är även ett populärt 
utflyktsmål för skolklasser (Bardun, 2015). På toppen av berget står sedan 1987 ett 
utkikstorn, från vilket en magnifik 360° utsikt kan beskådas.  

Brevikshalvön är ett mycket omtyckt område bland Stockholmsregionens bergs- och 
sportklättrare. På grund av den geologiska utformningen av halvön, med branta berg 
såsom det närliggande Klövberget, har den varit, och är kanske mer än någonsin i och 
med uppseglingen av klättring som en populär hobby, ett mycket attraktivt mål. 
Bergsryggen som löper längs med Ällmora träsks nordöstra sida har flertalet bultade 
leder av mestadels medelhög – hög svårighetsgrad, vilka beskrivs i Stockholmsföraren. 

Även orientering bedrivs ibland i skogen på berget. 

Metodbeskrivning 
 

Fältarbetet i denna studie bestod av: 

 en insektsinventering, med anledningen av närheten till Tyrestaområdet, där 
flera rödlistade arter av högt naturvärde påträffats, framförallt vedlevande 
skalbaggar (Naturvårdsverket & Länsstyrelsen, 2012). Död ved är ju en 
dynamisk komponent; de bryts ned varvid djuren till slut måste söka sig till 
andra stubbar och stockar. Eftersom Tyrestaskogen teoretiskt sett ligger inom 
flygavstånd till mitt studieområde kan de arterna alltså återfinnas även här. Det 
finns ingen liknande tidigare studie gjord just i detta område så därför valde jag 
att undersöka huruvida det kunde stämma. Dock användes bara en typ av fälla 
(fig. 2.) den vanligaste när det är träd-/vedlevande arter som eftersöks. Men det 
finns andra, mer specialiserade fällor, som säkert är effektivare vad gäller 
specifika släkten. Vissa långhorningar (Cerambycidae), dit många av de 
rödlistade arterna tillhör, fångas t.ex. lättast i fällor preparerade med feromoner 
(Lindhe, 2015). Dessutom är det inte säkert att insekterna som fångats i 
fönsterfällorna reproducerar och således upprätthåller en population i just denna 
skog (Jonsson et al, 2005). Det kan vara så att de bara råkat flyga förbi. Denna 
undersökning syftar således endast till att ge en översiktlig bild av hur 
artsammansättningen i det aktuella området kan se ut.  

 en åldersbestämning av tallarna uppe på hällarna. Detta för att ge en generell 
uppfattning om generationsfördelningen, då det även pågår föryngring i form av 
unga träd och skott (fig. 4). 



12 
 

 en naturvärdesbedömning (formulär tillhandahållet av B. 
Drakenberg/Skogsbiologerna, se bilaga 2a & b). Denna syftar till att bedöma 
skogsmark, som ju detta studieområde till största del består av. 
Naturvårdsverket tillhandahåller en annan i sin vägledning Planering för 
naturreservat (2008), men där ska värdena uppskattas i procent, vilket är 
svårare än den jag använt, där värdet endast beskrivs med förekomst eller ej. 
Formuläret från Skogsbiologerna är uppbyggt på så sätt att poäng ges för vart 
och ett av 80 olika kriterier. Många gånger är poängsättningen en 
tolkningsfråga och resultatet bör därför betraktas ”som ett grovt mått på det 
bedömda områdets lämplighet som miljö för biologisk mångfald”. Det är dock 
inte möjligt för en ståndort att uppfylla alla dessa; antalet möjliga poäng utgår 
från de kriterier som är relevanta för en viss typ av skogsmark. Förkortningarna 
N, O, S, Ä, V & K i rubrikkolumnerna står för olika typer av skogsbestånd. N = 
Nystörda marker (hyggen och liknande). O = Ofta/Omfattande brandstörda 
marker. S = Sällan/Småskaligt störda marker. Ä = Ädellövskog. V = 
Vattenståndsstörda marker, t.ex. alkärr. K = Kulturpräglade, betade marker. I 
detta fall har bedömningen gjorts med utgångspunkt från S-kolumnen. Detta ger 
en maxpoäng av 50. Eftersom området är avlångt (fig. 4) och 
hällmarkstallskogen skiljer sig något i karaktär från skogen runt sjön, med sitt 
något större inslag av lövträd och småbiotoper, har en separat bedömning gjorts 
för berget respektive sjön. 
 

Utförande 

Inventeringen utfördes i två etapper, en mellan 23-30 maj och den andra 3-10 juni. 
Utgångspunkten var att undersöka vilka typer av vedlevande arter som kan påträffas. 
För att fånga insekterna användes s.k. fönsterfällor (fig. 2), vilka sattes upp på tre tallar, 
två ekar samt högstubben av en död björk. En fönsterfälla består av en skål vilken 
spikas upp på ca 1,5 – 2 m höjd på trädstammen. Strax ovanför placeras en plastskiva 
vinkelrätt mot trädet. Skålen fylls med någon form av sprit, vanligen etanol och lämnas 
därefter. Insekterna kommer då att flyga in i plastskivan och falla ned i spriten och 
drunkna. Tallarna som fällorna sattes upp på är belägna på Telegrafberget och ekarna 
och björkstubben nere vid sjön (fig. 5). De är alla i ungefär likartat skick; döda eller 
döende. Då solexponering kan vara gynnsamt (Jonsell et al, 1997; Ehnström & 
Axelsson, 2002; Jonsson et al, 2005) placerades fällorna i S-, SV- resp. SO-läge. De 
fylldes med Kemetyl T-99,5% utspädd med lite vatten och diskmedel. Eftersom spriten 
avdunstar fort fick fällorna vittjas och fyllas på två gånger under inventeringsveckan. 
Insekterna artbestämdes sedan med hjälp av 21mm handlupp 20x förstoring med LED-
belysning, pincett, linjal och bestämningslitteratur (se referenslistan) samt till viss del 
även kompletterande bildbekräftelse via Google. Djur mindre än 2mm togs inte med, av 
praktiska skäl. Inte heller spindlar eller andra smådjur.  



13 
 

  
Fig. 2. Fönsterfälla på tall. 

Åldersbestämningen (fig. 3) genomfördes med hjälp av en 5mm trädborr tillhandahållen 
av B. Gunnarson/Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Borrkärnor 
togs på 13 olika tallar utspridda i området. Dessa togs sedan in på lab där de limmades 
upp på lister, vilka sågades upp i mer lätthanterlig längd. Därefter kunde årsringarna 
räknas med hjälp av mikroskop.  

På några av de äldre träden registrerades koordinaterna i en GPS (tabell 2). Detta för att 
kunna följa upp anmärkningsvärt höga åldrar vid framtida behov. 
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Resultat 

 
Nedan redovisas resultatet av insektinventeringen. I några fall, t.ex. om djuren haft för 
små nyckelkaraktärer för att kunna ses i luppen, har de endast kunnat bestämmas till 
ordning, familj eller släkte. Deras status går då givetvis inte att ange. Fullständig 
redovisning av resultatet fördelat på de 6 olika träden ses i bilaga 1. 

Tabell 1. Resultat av insektinventering 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Antal individer Status i Sverige 

Skalbaggar (ordning) Coleptera 1  
Steklar (ordning) Hymenoptera 1  
Nattsländor (ordning) Trichoptera 2  
Flugor (underordning) Brachycera 3  
Guldögonsländor (familj) Chrysopidae 4  
Fuktbaggar (familj) Cryptophagidae 2  
Styltflugor (familj) Dolichopodidae 1  
Brokparasitsteklar (familj) Ichneumonidae 1  
Kortvingar (familj) Staphylinidae 16  
Harkrankar (familj) Tipuloidae 54  
Bastborrar (underfamilj) Hylesininae 1  
Barkborrar (underfamilj) Scolytinae 13  
Bladsteklar (släkte) Tenthredo sp. 1  
Vedsvampbaggar (släkte) Mycetophagus sp. 5  
Halvsvart rödrock Ampedus balteatus 2 Livskraftig (LC) 
Rödkragad hjärtknäppare Cardiophorus ruficollis 1 Livskraftig (LC) 
Gräsgrön guldbagge Cetonia aurata 1 Livskraftig (LC) 
Röd stackmyra Formica rufa 1 Livskraftig (LC) 
Fyrprickig glansbagge Glischrochilus 

quadripunctatus 
3 Livskraftig (LC) 

Tallbastborre Hylastes attenuatus 1 Livskraftig (LC) 
Svart tallbastborre Hylastes brunneus 11 Livskraftig (LC) 
Liten tallbastborre Hylastes opacus 4 Livskraftig (LC) 
Bredhalsad varvsfluga Hylecoetus dermestoides 2 Livskraftig (LC) 
Lundblåoxe Platycerus caraboides 1 Livskraftig (LC) 
Brun guldbagge Protaetia marmorata 1 Livskraftig (LC) 
Kortvinge Quedius mesomelinus 1 Livskraftig (LC) 
Barrträdlöpare Rhagium inquisitor 3 Livskraftig (LC) 
Lövträdlöpare Rhagium mordax 1 Livskraftig (LC) 
Barkglansbagge Rhizophagus ferrugineus 4 Livskraftig (LC) 
Grön bladstekel Rhogogaster viridis 1 Ej bedömd, men 

bofast och 
reproducerande 

Myrbagge Thanasimus formicarius 1 Livskraftig (LC) 
Fläckig hallonspinnare Thyatira batis 1 Livskraftig (LC) 
Nordlig brunbagge Xylita laevigata 1 Livskraftig (LC) 
Totalt: 33  Totalt: 146  
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De individer som inte gått att bestämma till art räknas som 1, trots att det förmodligen 
rör sig om flera olika arter. Således är artantalet ett minimiantal. 

Genomsnittligt antal arter per träd är Σ=9,8  

Σ=59/6 (det totala antalet arter per träd /antal träd. Se bilaga 1.) 

Övriga insektsarter som påträffats i studieområdet under fältarbetet utom ramarna för 
inventeringen: 

 Bladbaggar (fam. Chrysomelidae) 
 Tordyvlar (sl. Geotrupes sp.) 
 Skräddare (Aquarius najas) LC 
 Grönsnabbvinge (Callophrys rubi) LC 
 Tallbärfis (Chlorochroa pinicola) LC 
 Tallnyckelpiga (Exochomus quadripustulatus) LC 
 Citronfjäril (Gonepteryx rhamni) LC 
 Grön bärfis (Palomena prasina) LC 

Resultatet av åldersbestämningen av tallarna: 

 

 
Figur 3. Resultat av åldersbestämning av tallarna. 
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Tabell 2. Åldersbestämning av tallar 

Träd nr: Koordinater: Ålder (år): 
1.  59°12'38.39"N, 18°22'20.63"Ö 144 
2.  200 
3. 59°13'18.29"N, 18°21'31.33"Ö 248 (+8) 
4.  231 (+8) 
5. 59°13'23.15"N, 18°21'31.30"Ö 166 (+8) 
6.  46 
7.  260 (+8) 
8. 59°13'23.72"N, 18°21'35.40"Ö 277  
9. 59°13'25.02"N, 18°21'35.12"Ö 182 (+8) 
10.  70 
11.  48 
12.  50 (+8) 
13.  166 (+8) 
Medelålder: 160,6 (164,9) 

 

Enligt B. Gunnarson bör ett genomsnittligt tillägg på 8 år göras för bortfall av 
årsringarna närmast trädets kärna som eventuellt missas om borrningen inte hamnar 
precis i centrum. Tillägget har gjorts på de träd där de innersta årsringarna inte gått att 
se. Siffrorna inom parentes (tabell 2) anger på vilka träd detta tillämpats, samt beräknad 
medelålder. I stapeldiagrammet är tillägget dock inte inräknat. 

Resultatet av naturvärdesbedömningen ger att skogen på berget uppnår en poäng av 
15/50, biotopen Ällmora träsk uppnår 21/50. Totalt för hela området 36/100. Det ifyllda 
formuläret redovisas som bilaga 2a och 2b och diskuteras vidare här nedan.  

Diskussion 
 

Ingen av de arter som påträffades under mina fältstudier finns med i den senaste 
Rödlistan (2015). I släktet vedsvampbaggar (Mycetophagus sp.), är 3 av 9 arter 
rödlistade. De inventerade exemplaren är inte bestämda till art pga. osäkerhet kring 
specifika nyckelkaraktärer. Det rör sig dock troligtvis om den vanligt förekommande 
stora vedsvampbaggen (Mycetophagus quadripustulatus). Vidare observerades spår 
eller fynd av några arter vilka inbegrips i EU:s Art- & habitatdirektiv samt 
Fågeldirektivet: spillkråka (Dryocopus martius), koltrast (Turdus merula), vanlig groda 
(Rana temporaria), bäver (Castor fiber), blåmossa samt grå resp. gulvit renlav. 
Dessutom är flertalet s.k. indikatorarter dvs. deras förekomst indikerar en viss typ av 
miljö, i det här fallet naturskog. De flesta är knutna till död ved antingen direkt, genom 
att de livnär sig av och/eller reproducerar sig i träet, eller indirekt, genom att i sin tur 
vara beroende av sådana arter. Många av skalbaggarna är sådana som kan förväntas 
hittas i en skog av denna karaktär. Deras fångstplats stämde i de allra flesta fall väl 
överens med det förväntade levnadssubstratet. Skillnaden mellan antalet arter funna i de 
olika träden var relativt liten. Genomsnittet låg på 9,8 arter per träd. Störst skillnad 
fanns mellan de båda ekarna där nr. 4 hade minst antal (6) och nr. 5 hade flest (13). 
Detta kan bero på trädens läge, nr. 4 står mer vindexponerat än nr. 5. Kanske också 
storleken, den senare var grövre och har förmodligen mer plats att hysa fler arter än den 
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lite mindre, vindpinade artfränden. Det kan  vara svårt att få en rättvis bild av 
artsammansättningen på platsen då det egentligen behövs en mycket stor mängd data för 
att täcka hela insektssamhället (Jonsson et al. 2005). Dessutom behöver insamlandet 
fortgå under en längre period, eftersom olika arter har olika flygtid. Det går även att 
inventera gnag- och borrhål i träden.  

Flera av de undersökta träden är uppemot 300 år gamla, vilket stärker uppskattningen av 
Tyresö som en kommun med hög andel gammal skog >120 år. Även den beräknade 
medelåldern av urvalet; drygt 160 år, vittnar om detta och visar att det inte bara är 
Tyrestaskogens träd som bidrar till denna höga andel i kommunen. 

 

 
Fig. 4. Föryngring/generationsväxling. 

 

Här nedan listas några av de kriterier vilka ofta används vid naturvärdesbedömningar, 
samt hur väl Telegrafberget/Ällmora träsk uppfyller dem: 

 Raritet – begreppet kan kanske inte tillämpas på detta område, då det ju är en 
väldigt typisk sörmländsk landskapstyp. Men i ett större perspektiv kan de olika 
beståndsdelarna betraktas som sällsynta. Ett intakt avrinningsområde och en 
barrskog med ett flertal uppemot 300 år gamla träd hör trots allt inte till 
vanligheterna inom det moderna mellansvenska landskapet. 

 Representativitet – Som nämnt ovan består studieområdet av väldigt typiska 
biotoper; sprickdalslandskap med barrskogsbeväxta berg och insjöfyllda sänkor. 
Det kan därmed representera ett sådant, inte minst inom det lilla nätverk av olika 
biotoper som Brevikshalvöns naturreservat utgör. 

 Biologisk mångfald/mångsidighet – artsammansättningen uppvisar djur som är 
typiska för miljön och hör ihop med vegetationstyperna. Mångsidigheten ligger i 
de olika mikrohabitaten; hällmarkstallskogen, branterna, klippväggarna, träsket, 
sjön, dalen mellan berget och sjön, bäcken, etc., vilka alla skapar miljöer där 
många olika organismer trivs. Allt detta på en förhållandevis liten yta. 
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 Orördhet – halvön har ju varit bebodd sedan slutet av 1300-talet, så att 
människor använt skogen råder det ingen tvekan om. Virkesuttag har 
förmodligen gjorts både för gårdarnas husbehov och för Tyresös industrier (t.ex. 
tegelbruket som låg i närheten av berget mellan 1600-talet och fram till början 
av 1900-talet). Enligt Berg et al. (2013) har det inte skett någon större 
avverkning på Brevikshalvön sedan 1950-talet. Om det har avverkats i större 
omfattning på Telegrafberget verkar det vara ännu längre tillbaka eftersom 
många av träden är så pass gamla och inga spår av något sådant syns idag. 
Området kan därför anses som relativt orört i jämförelse med många andra 
skogsbiotoper. 

 Funktion – platsen fyller en viktig funktion i sin egenskap av strövområde för 
de närboende, och för den potential som finns för rekreation av många olika 
typer, alltifrån svamp- och bärplockning till bergsklättring och orientering. 

 Förutsättning för bibehållande av värde – då kommunen själv äger det 
tilltänkta reservatet är risken mycket liten att konflikter uppstår. Som en extra 
säkerhet mot detta föreslås en gränsdragning av reservatet med en marginal av -
10 meter gentemot granntomterna, samt att flikiga gränser undviks. Att 
avrinningsområdet är ESKO-klassificerat är ännu en anledning att skydda dess 
värde. 

 Forskningsintresse – då denna studie och framförallt inventeringen får 
betraktas som relativt översiktlig, finns det stort utrymme för vidare 
undersökningar. I synnerhet trädens ålder samt förekomsten av vedlevande 
insekter kan vara av intresse. 

 Utnyttjande som studieobjekt – Området används redan som utflyktsmål för 
skolklasser. Det finns även potential för naturguidningar, då intressespektrumet 
ger utrymme för alltifrån historian som skärgårdskobbe med dess säljägare, till 
skogen och dess invånare. 

Naturvärdesbedömningen (visas i bilaga 2a & b.) som gjorts beträffande kriterier 
uppställda av Skogsbiologerna ger att ca en tredjedel av poängen uppfylls, totalt sett 
(36/100). Skogen runt sjön upptar en lite högre andel av poängen med 21/50 poäng, 
jämfört med bergets bestånd, vilket uppfyllde 15/50. Detta beror antagligen på att 
området kring sjön hyser fler småbiotoper vilket bidrar till en högre diversitet. Dock 
poängterar Skogsbiologerna i sina kommentarer gällande tolkning av poängsättningen: 
”Tallskogar med höga naturvärden är så sällsynta att även objekt med medelhög poäng 
bör betraktas som värdefulla.”  

Syftet med reservatet är att det rekreativa värdet av ett sådant här relativt orört 
naturområde bibehålls, samt att säkerställa dess karaktär av värdekärna inom 
Stockholmsområdets gröna kilstruktur. Det finns ingen synbar anledning att inte bilda 
naturreservat över platsen, då den inte verkar ligga i något nämnvärt konfliktläge. 
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Slutsats 
Även om området inte uppvisar några extremt avvikande/sällsynta karaktärer är det 
skyddsvärt. Förekomst av rödlistade arter kan inte uteslutas utan mer ingående 
undersökningar. Ett så expansivt område som Storstockholm behöver opåverkade 
skogsarealer i både rekreativt och pedagogiskt syfte, då det är viktigt att visa hur 
naturen ser ut och fungerar bortom produktionsskog och anlagda parker. Dessutom är 
nätverket av gröna kilar runt storstaden nödvändigt för de ekosystemtjänster denna 
struktur tillhandahåller, enligt visionen om en hållbar utveckling. Telegrafberget och 
Ällmora träsk uppfyller både ett rekreativt och ett ekologiskt syfte, därför bör det bli 
naturreservat. 
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Förslag till skötsel av området samt föreskrifter 

 
 Badplatserna. Vid sjön finns två utpekade badplatser med små bryggor. En 

liten brygga finns på den södra sidan. Den är uppsatt av Tyresö 
fiskevårdsförening för att underlätta provtagning. Två andra finns vid sjöns 
västliga ände, varav den ena är i extremt dåligt skick; endast några enstaka 
plankor återstår. Den andra är även den i relativt dåligt skick, då den periodvis 
ligger delvis under vatten. I vattenbrynet runt om i denna västliga del ligger det 
stora sjok av frigolit. Ett stort plywood-föremål, liknande ett ishockeymål står 
uppställt intill bryggorna. Två ekor ligger halvt uppdragna på land, varav den 
ena är mycket sjunkningsbenägen. Dock fungerar den som ett utmärkt skydd för 
paddyngel, vilka har kunnat utvecklas i lugn och ro däri. Eventuellt finns en till 
eka på botten vid den ena bryggan. 

 Åtgärder  

 Bryggorna bör ses över alt. bytas ut, i synnerhet de två västligt belägna. En 
rensning av botten runt dessa bör också göras, då det kan finnas föremål som 
kan skada badande människor.  

 Frigoliten bör avlägsnas så att den inte fragmenteras ytterligare och sprids.  
 Även ishockeymålet bör avlägsnas, då det förhindrar framkomligheten på den 

lilla ytan framför bryggorna och dessutom verkar förfulande.  
 Den provisoriska spång som ligger några meter söder om denna plats behöver 

bytas ut till något mer stabilt.  
 Ekorna bör tas omhand då de är i dåligt skick och riskerar att sjunka. Dessutom 

inger de ett skräpigt intryck. 
 

 Övrigt 

 Gränser. I kartan (fig. 4) visas ett förslag till gränsdragning av reservatet. En 
säkerhetsmarginal på 10m har gjorts utifrån den mark kommunen avsatt för 
reservatet. Denna säkerhetsmarginal har dragits i GIS-programmet ArcMap 
10.2.2. med kommandot Buffer -10 meter. Detta för att ha en liten buffertzon 
ifall det skulle uppstå någon konflikt med grannmarkägare. Utstickande ”flikar” 
i gränsen bör dock tas bort, i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer 
om en så enkel gränsdragning som möjligt, i synnerhet i skogsmark. 

 Skogen. Skogen på berget och runt sjön bör även fortsättningsvis lämnas för fri 
utveckling så att den kan uppnå urskogskvalitet. Detta gynnar alla de arter som 
är beroende av död och döende ved. Eventuellt kan något enstaka träd någon 
gång behöva tas ned, om det riskerar att falla över stig eller plats där människor 
ofta vistas. Som i övriga naturreservat gäller att hundar ska hållas kopplade för 
att inte störa fåglar och vilt. Självklart ska det vara förbjudet att bryta kvistar och 
rycka upp växter med rötterna etc. 

 Utkikstornet. Utkikstornet är snart 30 gammalt men fyller fortfarande sin 
funktion. Dock föreslås en upprustning. Dels är det ganska vingligt, särskilt om 
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flera personer befinner sig i det samtidigt, och dels är det konstruerat så att det är 
en aning svårklättrat, inte minst för större personer. 

 Klätterlederna. Angående klätterlederna på berget längs sjöns nordsida, så bör 
de få vara kvar. Dock föreslås att inga nya tillåts sättas upp, utan kommunens 
godkännande. Det är trots allt ett ingrepp och en kontroll måste göras innan, så 
att leden inte placeras där det kan finnas fågelbon eller känsliga mossbestånd. 
Befintliga bultar kan behöva underhållas och eventuellt bytas ut, men samma 
sak gäller här, att det sköts på ett föredömligt sätt och med kommunens 
godkännande.  

 Skyltar. Skyltar med informationstext kan sättas upp på punkter av intresse, 
t.ex. boplatserna med kvartstäkten, gamla träd, särskilt fina lavbestånd etc. 

 Marken. Pga. det på många ställen kraftiga lavtäcket bör ridning förbjudas i 
reservatet. Slitage medför att lavarna, som har lång tillväxttid, riskerar att nötas 
bort. Även tramp av människor bör kanaliseras med hjälp av stigar för att 
förhindra detta. Underhåll av stigmarkeringar främjar även tillgängligheten, då 
det underlättar för människor som inte är vana vid att vistas i skog och mark. 

 Kommunikationer. Busshållplats finns vid flertalet ställen i anslutning till 
området. Parkering finns vid Trinntorp. Dock föreslår jag även en 
parkeringsplats nära badplatserna. Det finns i nuläget ett mindre vägavsnitt 
parallellt med Mokärrsvägen, där ett par bilar får plats, men den är lerig och 
gropig. Mitt förslag är att anlägga parkeringsplats i änden på den, så att 
åtminstone 4-5 bilar får plats. Eventuellt får någon enstaka asp tas ned för att 
möjliggöra detta. Dessutom måste hänsyn tas till bäcken som rinner förbi precis 
här från sjön.  

 Grillplats. En grillplats kan anläggas på berget vid den lilla provfiskebryggan. 
Det finns i dagsläget ingen och risken är därför stor att eld görs upp under 
okontrollerade former på mindre lämpliga platser. På Telegrafberget bör all form 
av eldning vara förbjuden, pga. det torra underlaget. Det är av stor betydelse att 
eldningsförbudet följs, då en skogsbrand skulle kunna ha katastrofala följder för 
de närboende. 1914 utbröt en skogsbrand i området och författarna till boken 
Brevikshalvön – i skuggan av en markis (2013) föreslår att skogen gallras och 
brandgator anläggs, i förebyggande syfte. 

 Skräpkorgar. Skräpkorgar bör sättas upp, gärna av sådan konstruktion att fåglar 
och djur inte kan ta sig in i dem. Det bör finnas en vid den föreslagna 
parkeringsplatsen och en vid den föreslagna grillplatsen. 

 Träsket. Träsket kan periodvis vara svårt att ta sig över. Därför kan det 
underlätta att lägga ut spänger på lämplig plats. 
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Figur 5. Karta över området, med förslag till gränsdragning av reservatet (ljusgrön 
linje). Underlagskarta: © Lantmäteriets Terrängkarta. Publicerad med avtalsnummer 

I2014/00691. 
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Tack 
 

Stort tack till min interna handledare Bo Eknert vid institutionen för naturgeografi, för 
värdefulla förslag, råd och tips under arbetets gång. Tack även till Erland Dannelid, vid 
zoologiska institutionen, för hjälp med utlån av material till inventeringen, och till Björn 
Gunnarson samt Erik Hansson, institutionen för naturgeografi, för genomgång, utlån av 
borr och hjälp med åldersbestämningen, resp. utlån av GPS och tips vid GIS-arbetet 
med kartan. Sist men inte minst, stort tack till min externa handledare Göran Bardun vid 
Tyresö kommun, för all hjälp med information och tips på källor. Och kanske framför 
allt; att jag fick möjlighet att skriva detta arbete för kommunens räkning! Det har varit 
mycket lärorikt och jag hoppas att det kommer till användning i planeringen inför 
inrättningen av reservatet! 
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 Bilaga 1. 
 

Träd 1. Tall (koordinater: 
59°13'18.25"N, 18°21'33.38"Ö) 

Träd 2. Tall (koordinater: 
59°13'24.74"N, 18°21'35.82"Ö) 

Träd 3. Tall (koordinater: 
59°13'28.97"N, 18°21'31.41"Ö) 

Brokparasitsteklar 
Ichneumonidae (1) 

Fuktbaggar Cryptophagidae (1) Fuktbaggar Cryptophagidae (1) 

Kortvingar Staphylinidae (1) Harkrankar Tipuloidae (8) Guldögonsländor Chrysopidae 
(3) 

Harkrankar Tipuloidae (22) Barkborrar Scolytinae (1) Kortvingar Staphylinidae (1) 

Barkborrar Scolytinae (1) Vedsvampbaggar 
Mycetophagus sp. (1) 

Harkrankar Tipuloidae (15) 

Bladstekel Tenthredo sp. (1) 4-prickig glansbagge 
Glischrochilus 4-punctatus (1) 

Barkborrar Scolytinae (3) 

Halvsvart rödrock Ampedus 
balteatus (2) 

Tallbastborre Hylastes 
attenuatus (1) 

Svart tallbastborre Hylastes 
brunneus (3) 

Rödkragad hjärtknäppare 
Cardiophorus ruficollis (1) 

Svart tallbastborre Hylastes 
brunneus (7) 

Liten tallbastborre Hylastes 
opacus (3) 

Grön bladstekel Rhogogaster 
viridis (1) 

Liten tallbastborre Hylastes 
opacus (1) 

Tvåtandad barkborre 
Pityogenes bidentatus (1) 

Nordlig brunbagge Xylita 
laevigata (1) 

Bredhalsad varvsfluga 
Hylecoetus dermestoides (2) 

Kortvinge Quedius mesomelinus 
(1) 

 Barrsträdlöpare Rhagium 
inquisitor (3) 

Barkglansbagge Rhizophagus 
ferrugineus (1) 

 Barkglansbagge Rhizophagus 
ferrugineus (3) 

 

 Myrbagge Thanasimus 
formicarius (1) 

 

 

Träd 4. Ek (koordinater: 
59°12'38.39"N, 18°22'20.63"Ö) 

Träd 5. Ek (koordinater: 
59°12'39.44"N, 18°22'24.23"Ö) 

Träd 6. Björk (koordinater: 
59°12’33.82”N, 18°22’24.56”Ö) 

Steklar Hymenoptera (1) Skalbaggar Coleoptera (1) Nattsländor Trichoptera (1) 

Flugor Brachycera (2) Nattsländor Trichoptera (1) Guldögonsländor Chrysopidae 
(1) 

Styltflugor Dolichopodidae (1) Flugor Brachycera (1) Kortvingar Staphylinidae (9) 

Kortvingar Staphylinidae (1) Kortvingar Staphylinidae (5) Harkrankar Tipuloidae (3) 

Harkrankar Tipuloidae (1) Harkrankar Tipuloidae (5) Barkborrar Scolytinae (2) 

Barkborrar Scolytinae (4) Bastborrar Hylesininae (1) Vedsvambagge Mycetophagus 
sp. (4) 

 Barkborrar Scolytinae (2) Röd stackmyra Formica rufa (1) 

 Gräsgrön guldbagge Cetonia 
aurata (1) 

4-prickig glansbagge 
Glischrochilus 4-pustulatus (1) 

 Brun guldbagge Cetonia lugubris 
(1) 

Lundblåoxe Platycerus 
caraboides (1) 

 4-prickig glansbagge 
Glischrochilus 4-punctatus (1) 

 

 Svart tallbastborre Hylastes 
brunneus (1) 

 

 Lövträdlöpare Rhagium mordax 
(1) 

 

 Fläckig hallonspinnare Thyatira 
batis (1) 
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Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i 
markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter redovisas i vissa fall. Även 
underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning 
av dessa har inte gjorts. Även vissa landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner 
redovisas. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika metoder och anpassade
för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karteringsmetod för det aktuella kartutsnittet och lämplig 
presentationsskala med hänsyn till kartans noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som
är lämplig skala kan avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till www.sgu.se eller SGUs 
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Berg

Vatten och strandlinjer

Tunt eller osammanhängande ytlager av morän

Torv

Mossetorv

Gyttjelera (eller lergyttja)

Postglacial lera

Postglacial sand

Svallsediment, grus

Glacial lera

Sandig morän

Urberg

Vatten
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Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud

i referenssystemet SWEREF99.

Fältkartläggning med detaljerad digital höjdmodell som underlag. Lämplig
presentationsskala: 1:25 000 (karttyp 2).

Flygbildstolkning med detaljerad digital höjdmodell som underlag samt fältkontroller i
huvudsak längs vägnätet. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 3).

Fältkartläggning på varierande kartunderlag. Lämplig presentationsskala: 1:50 000
(karttyp 4).

Flygbildstolkning samt fältkontroller i huvudsak längs vägnätet. Lämplig
presentationsskala: 1:100 000 (karttyp 5).




