
 

Skötselplan för  
Rågsveds 
naturreservat 
Maj  2018  

stockholm.se 



 

 

 

 

 

Skötselplan för  Rågsveds naturreservat  

Maj  2018  

 

 

Dnr: E2017-03377  

Utgivare: Exploateringskontoret  

Kontaktperson: Christopher  Pleym  Konsult:  

Omslagsfoto:  Maria Enskog  WSP,  Anna  Gustafsson  

 



 

  

 

 

  

Skötselplan för Rågsveds naturreservat 

3 (63) 

Innehåll 

Beskrivning av områdets värden  4  

Inledning  4  

Grönstruktur  5  

Geologi  och topografi  6  

Kulturvärden  6  

Ekologiska värden  8  

Rekreativa värden  16  

Verksamheter och anläggningar  17  

Plandel  –  beskrivning av skötsel  18  

Planens disposition  18  

Framtidsvision  18  

Skötselanvisningar –  råd och riktlinjer för skötsel  20  

Barrskog (Br)  20  

Blandskog (Bl)  24  

Ädellövskog (Äl)  31  

Lövskog (L)  33  

Halvöppet (Hö)  39  

Öppna  gräsytor (Ö)  43  

Koloniområden och övriga  odlingsytor (Ko)  47  

Vattendrag + omkringliggande mark (Vo)  49  

Aktivitetsytor (Y)  54  

Kultur- och fornlämningar  56  

Anordningar för friluftslivet  57  

Uppföljning och dokumentation  62  

Bilagor  63  

Referenser  63  

 



  

  

 

  

 

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Skötselplan för Rågsveds naturreservat 

4 (63) 

Beskrivning  av områdets  värden  

Inledning  
Föreslaget naturreservat för Rågsveds friområde är beläget intill 

stadsdelen Rågsved i Stockholms stad och avgränsas i norr av 

Magelungsvägen och i söder av kommungränsen mot Huddinge 

kommun. I väster avgränsar Huddingevägen och Rågsveds be-

byggelse och i öster sjön Magelungen samt bebyggelse tillhörande 

Fagersjö. Det föreslagna naturreservatet är cirka 94 hektar stort 

(figur 1.1). 

Figur 1.1 Avgränsning  av planerat reservat. Källa: Stockholms stad. I vänstra  
hörnet en  översiktskarta. Källa: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/  

Området rymmer flera värdefulla naturtyper och stora delar av 

området har en lång kontinuitet förknippad med den kultur-

påverkan som präglat landskapet i flera hundra år. Gammal 

tallskog på höjderna, åldersvarierad bland- och ädellövskog i 

slänterna och i den lägre terrängen, våtmarker i dalsänkorna och 

öppna gräsmarker som delvis betas är exempel på naturtyper. I 

och omkring våtmarkerna finns ett rikt fågelliv. Det tätortsnära 

läget gör området till ett viktigt rekreationsområde med goda 

möjligheter till promenader, löpning, cykling och vintertid även 

skidåkning. På och kring den konstgjorda fågelön vid Kräppla-

vikens nordvästra ände finns möjligheter till fågelskådning. Inom 

området ligger även två kolonilottsområden, som arrenderas av 

Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening och Snösätra södra 

koloniträdgårdsförening. 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se


 

                                                 
1  RUFS, 2010.  
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Grönstruktur  
Rågsveds friområde utgör tillsammans med Högdalstopparna och 

Fagersjöskogen den innersta delen av Hanvedenkilen och är en 

viktig länk mot Stockholms natur och parkområden. Området 

angränsar i söder till Kynässkogen i Huddinge kommun och bil-

dar med den ett större sammanhängande grönområde, som har 

förbindelser med grönområden ännu längre söderut. 

Hanvedenkilen har en viktig funktion som rekreationsskog, men 

är även ett av regionens viktigaste vildmarksområden, med ett 

stort inslag av vatten. Kilen har viktiga spridningssamband för 

arter knutna till gammal barrskog och ädellövskog, framförallt 

gamla ekar, och rymmer även värdefulla kulturlandskap och 

anläggningar för tätortsnära friluftsliv. Rågsveds friområde ger 

via Älvsjöskogens naturreservat även en svag koppling mellan 

Hanvedenkilen och Bornsjökilen1. Flera naturreservat finns även i 

andra närliggande grönområden (figur 1.2). 

Figur 1.2 Rågsveds friområde  i relation till närmast omgivande naturreservat.  
Källa RUFS 2010 (hänvisning  till Regionplanekontoret).  
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Geologi och topografi  
Rågsveds friområde tillhör Södertörns sprickdalslandskap och har 

en variationsrik topografi. Området är beläget i skärningspunkten 

mellan två större sprickdalar, där ett flertal mindre sprickdalar 

mynnar. Inom Snösätra är terrängen småkuperad och markanta 

bergshöjder omges av sandig, moig moränmark. I Kräppladikets 

omnejd är det mer låglänt med stråk av gyttjelera och gyttja. Vid 

Magelungens norra del utgörs marken av torv, som tidvis står 

under vatten. Söderut övergår marken till gyttja, och vid Annydal 

till gyttjelera. I dalgångar dominerar annars glacial eller post-

glacial lera. Berggrunden utgörs av ett flertal bergarter, däribland 

metagråvacka, glimmerskiffer och paragnejs2. 

Kulturvärden  
Inom Rågsveds friområde finns många lämningar från äldre tider. 

Ett antal förhistoriska lämningar i form av bland annat gravar, 

stensättningar och terrasseringar har påträffats, vilka visar att 

området utnyttjats för bosättningar under förhistorisk tid3 (figur 

1.3). Stora delar av området kring Magelungen ligger över 

30 m ö h, vilket innebär att det har varit landområde sedan sten-

åldern och att t.ex. dalgångarna i Magelungens närhet kan ha 

utgjort attraktiva boplatser. 

Inom Snösätraområdet har en kulturhistorisk förstudie gjorts inför 

planerad bebyggelse där tre fasta fornlämningar och tre övriga 

kulturhistoriska lämningar från förhistorisk respektive historisk 

tid inventerades. Två av de fasta fornlämningarna utgörs av gravar 

(Raä 303 och Raä 306) och en av en möjlig offerplats (Raä 346). 

Övriga tre lämningar är torpet Snösätra (Raä 378), en vägbank 

(Raä 360) och två täkter (Raä 292 och Raä 311). 

Utöver förhistoriska och historiska lämningar finns även 

lämningar från modern tid. Lämningarna är rester från andra 

världskriget och utgörs av cirkulära fundament som använts till 

luftvärnskanoner, husgrunder och en skjutbana. Det finns också 

lämningar från det flyktingläger för baltiska flyktingar som bestod 

av pålade baracker 4, 5. För mer detaljerad beskrivning av kultur-

och fornlämningar, se bilaga 2.1. 

2 SGU, Jordartskartan. 
3 RAÄ, Fornsök. 
4 Stockholms stadsmuseum, 2006. 
5 Stadsmuseet, 2013. 
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Figur 1.3 Översikt över fornlämningar i området. Källa Raä.  

I dag syns spår  av ett välbevarat odlingslandskap med mycket 

lång kontinuitet. Den flikiga och mosaikartade strukturen med 

öppen mark, åkerholmar och bergskullar som karaktäriserar 

området kan avläsas på kartor från 1700-talet 6  (figur 1.4). His-

toriska lämningar efter Snösätra torp med tillhörande ekonomi-

byggnader och produktionsmarker är kanske de mest kända. 

Torpet och markanvändningen har präglat området från  1600-

talets början fram till 1970-talet då byggnaderna  revs.  

 

Markerna kring Snösätra  torp användes under många  år för odling  

och bete, vilket skapade  det landskap vi ser idag. Idag finns kolo-

nilottsområden och betesmarker på de  gamla  åkermarkerna vilket 

bidrar till att bevara  den  öppna  landskapsbilden.  

 

Bergsbranter, vattendrag  och våtmarker i dalgångarna har his-

toriskt  utgjort barriärer och styrt rörelserna  genom landskapet. 

Äldre vägar följde  dalgångarnas kanter på  fast mark och vatten-

dragen korsades på några få ställen. Idag syns spår av den gamla  

Magelungsvägen, som idag  används som  gång- och cykelväg.  

 

Åren 1872-78 gjordes en sänkning  av Magelungens vattennivå 

och Kräppladiket grävdes för att tillskapa  mer  odlingsmark. Där-

efter  har Magelungsdikets betydelse som vattendrag minskat 

successivt framför  allt sedan 1930-talet i och med tillkomsten av 

6  Stockholms  stad, 2016. Rågsved friområde, sociala  och rekreativa värden.  
 



  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

    

 

 

  

  

                                                 

Skötselplan för Rågsveds naturreservat 

8 (63) 

förortsbebyggelsen. Den minskade vattenföringen i diket bidrog  

till att det så småningom lades igen ända ner till Snösätra.  

Figur 1.4  Karta från  1712, som visar Snösättratorpet. Rosa visar åkermark, 
klargrönt ödesåker (dvs. obrukad åker) och  ljusgrönt starrängar.  

 

Ekologiska värden  
Området utgörs delvis av gammalt kulturlandskap med öppna, 

långsträckta dalgångar, skogsklädda höjder, ädellövskog, natur-

stränder och en av Stockholms stads största våtmarker. Det inne-

fattar också ett antal skogsdungar med inslag av gamla tallar i de 

högre delarna av terrängen och av lövskogar i slänterna mot den 

före detta inägomarken. Skogsdungarna har en lång kontinuitet, 

dvs har funnits på platsen under lång tid, och hyser en hel del 

mycket gamla träd, framförallt ekar men även skogslind. Hassel 

växer i stora buketter i buskskiktet. Även inom hagmarkerna, som 

delvis betas av får, växer flera gamla träd. 

Rågsveds friområde har pekats ut som ett ekologiskt särskilt 

betydelsefullt område7 med särskilt viktiga funktioner för växt-

och djurlivet. Så gott som hela reservatsområdet har identifierats 

som ekologiskt kärnområde, se figur 1.5. Med detta menas att 

7  Stockholms  stad, 2014. Stockholms ekologiska infrastruktur - Bakgrund  och  

beskrivning av databas och  karta.  
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området inrymmer en mångfald av ekologiska funktioner som 

bidrar till ett  fungerande  ekosystem och  en rik  biologisk mång-

fald. Framförallt är det den stora variationen av äldre skogsmar-

ker, våtmarker och strandzoner samt det öppna kulturlandskapet 

med dess brynzoner som utgör grunden för områdets höga  natur-

värden.  

Figur 0.5  Ekologiskt särskilt betydelsefulla  områden  i Stockholms ekologiska  
infrastruktur.  Källa Stockholms stad.  

Stockholms stad har kartlagt tre s.k. habitatnätverk8,9 baserade på 

arter eller artgrupper som används som indikatorer för en god 

ekologisk infrastruktur. Dessa är barrskogsarter, eklevande arter 

och groddjur. 

Området erbjuder i sin helhet relativt höga spridningsmöjligheter 

för barrskogsfåglar (figur 1.6). Exempelarten tofsmes, som mo-

dellen för habitatnätverket är baserad på, är särskilt knuten till 

äldre barrskog med inslag av död ved. Den trivs bäst i flerskiktade 

barrskogsbestånd som har en varierande struktur. Tofsmesen fly-

ger inte gärna över öppna fält mer än några 100 meter och är där-

med känslig för fragmentering av landskapet. Angränsande eller 

8  Mörtberg et al., 2006.  
9  Mörtberg et al., 2007.  
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närbelägna områden med viktiga eller mycket viktiga kärnområ-

den för barrskogsarter finns exempelvis  från  Kynässkogen och 

vidare  till större barrskogsområden söderut i Huddinge och 

västerut till Fagersjö samt  norr ut mot mer centrala delar  av 

Stockholm.   

Figur 0.6  Habitatnätverk för barrskogsarter.  Källa Stockholms stad.  

Eken utgör en viktig livsmiljö för vedlevande insekter, lavar, 

svampar och mossor men även fåglar, fladdermöss och andra 

däggdjur. Som modellarter för habitatnätverket användes ett antal 

vedlevande insekter och andra ryggradslösa djur knutna till gamla 

ekar. Många arter är beroende av stora bestånd av närliggande, 

rödmurkna jätteekar med mulm. I Rågsveds naturreservat finns 

goda förutsättningar för eklevande arter (figur 1.7). Sambandet 

sträcker sig över reservatsgränsen i flera riktningar. I nordväst 

begränsar bebyggelsen i Rågsved och Bandhagen i viss mån det 

ekologiska sambandet, men spridningsmöjligheter finns längs 

med grönstråk och grönområden upp mot Hagsätra och Älvsjö 

inklusive Älvsjöskogens naturreservat. I sydostlig riktning fort-

sätter det ekologiska sambandet på båda sidor om Magelungen 

fram till Farstanäset. Söderut går sambandet genom Huddinges 

grönområden. 
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Figur 0.7  Habitatnätverk för eklevande  arter.  Källa Stockholms stad.  

Med ett flertal våtmarker, varav Kräppladiket är en av de största i 

Stockholmsområdet, utgör Rågsveds friområde en viktig lokal för 

våtmarkslevande arter. Modellerna för habitatnätverket för grod-

djur är baserade på exempelarten vanlig padda. Våtmarker är vik-

tiga leklokaler för paddor och andra groddjur, och som figur 1.8 

visar finns goda spridningsmöjligheter inom området. Sprid-

ningsvägar finns framförallt åt sydost, längs med Magelungen. 

Spridning kan även ske en bit norr ut till Majroskogen mellan 

Bandhagen och Svedmyra. Ett svagt spridningssamband finns 

även mot Älvsjöskogen. Nordväst mot Hagsätra utgör Magelungs-

vägen en barriär som troligtvis minskar vad som annars kunde 

vara en ytterligare möjlig spridningsväg för groddjur. 

Figur 0.8  Habitatnätverk för groddjur.  Källa Stockholms stad.  
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Rågsveds friområde utgör ett innehållsrikt, varierat och Mosaik-

artat  landskap. Natur- och kulturlandskapet är välbevarat och 

hyser stora naturvärden kopplade till  områdets  långa kontinuitet 

som odlingslandskap och områdets perifera läge  med  äldre barr- 

och ädellövskog  samt våtmarker och stränder. Framförallt ekland-

skapet bidrar till områdets höga  ekologiska värden och området 

utgör en viktig del i Stockholms gröna infrastruktur med regionala  

eksamband10  (figur 1.9).  

Figur 1.9  Karta över Stockholms gröna infrastruktur med regionala  eksamband.  

Området omfattar större  partier av ädellövskog, främst mellan 

Kräppladiket och Magelungsdiket, samt  några  branta partier med 

tall och mindre inslag  av lövträd. Dessa partier ansluter ofta till 

bebyggelsen och utgör gräns mellan bebyggelse och natur  (figur 

1.10).  

10  Länsstyrelsen i  Stockholms län, 2015.  
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Figur 1.10  Naturtypskarta utifrån Stockholms  stads biotopkarta.  

Skogarna karaktäriseras av gamla bestånd och stora delar av 

området har en lång trädkontinuitet med mycket höga naturvärden 

knutna till gamla träd. Under åren 2006 - 2015 arbetade Läns-

styrelsen med att identifiera särskilt skyddsvärda träd inom 

Stockholms län. Begreppet särskilt skyddsvärt träd omfattar jätte-

träd, mycket gamla träd och grova hålträd. Vissa träd uppmärk-

sammas särskilt på grund av deras betydelse för biologisk mång-

fald, däribland grova och gamla ekar. Även grova, gamla och 

ihåliga träd i gårdsmiljöer, parker, kyrkogårdar, alléer och andra 

vägnära träd samt hamlade träd inkluderas i begreppet. Områden 

med särskilt skyddsvärda träd, sk. skyddsvärda trädmiljöer, 

återfinns på tre platser i området (figur 1.11). 

Under sommaren 2012 utfördes en nyckelbiotopsinventering på 

uppdrag av Kräpplagruppens miljövårdsförening. Elva nyckel-

biotoper med en sammanlagd areal på totalt 45 ha hittades. 

Dessutom bedömdes fyra områden på sammanlagt 7 ha högre 

naturvärden, vilket innebär att de inom loppet av 20-40 år skulle 

kunna uppnå status som nyckelbiotoper (figur 1.11). 

Våtmarken kring Kräppladiket har en rik och varierad flora och 

fauna och är bedömd som våtmark med visst naturvärde (klass 3) 

enligt våtmarksinventeringen11 (figur 1.11). Vatten- och strand-

miljöerna bidrar till ett gynnsamt lokalklimat och skapar sprid-

ningsmöjligheter för många arter. 

11  Länsstyrelsen i  Stockholms län, 1997.  
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Figur 0.11  Våtmarker, skyddsvärda trädmiljöer, nyckelbiotoper och  områden  

med  naturvärde i Rågsveds friområde.   

Områdets långa trädkontinuitet med mycket gamla träd ger 

tillsammans med våtmarkerna och de öppna vattenytorna goda 

förutsättningar för många rödlistade arter. Vid stränderna längs 

Magelungen och i vattendragen sker en stor insektsproduktion 

vilken är en viktig födoresurs för fladdermöss och häckande 

fåglar. De gamla hålträden erbjuder bra boplatser. I de träd- och 

buskklädda strandmiljöerna finns gott om häckningsplatser för 

fåglar och vattenmiljöerna utgör även lämpliga platser för 

groddjurslek. 

Området hyser ett rikt fågelliv, framförallt inom våtmarkerna. 

Enligt en sjöfågelinventering12 konstateras att Fagersjöviken i 

Magelugnen är en regionalt betydelsefull fågellokal. I området 

finns flera arter av både häckande och rastande sjöfåglar, fram-

förallt kring Kräppladikets inlopp. Bl.a. finns häckande par av 

brunand (VU) inrapporterade i artportalen13. Arter som skägg-

dopping, knölsvan, gräsand och kricka är vanliga i området. I 

12  Stockholm Vatten, 2007.  
13  Artportalen 2000-2017, utdrag 170622.  
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vassbältet vid sjöstranden har småfläckig sumphöna (VU), skägg-

mes (NT), kärrsångare, rörsångare, sävsångare och sävsparv note-

rats. Bland trädlevande fågelarter återfinns bl.a. mindre hackspett 

i området12. Den mindre hackspetten är rödlistad i kategorin nära 

hotad (NT) och är knuten till lövskogsmiljöer med mycket död 

ved. Fynd av arter som större hackspett, skogsduva och stare 

(VU) finns också rapporterade i artportalen. 

Vid en fladdermusinventering14 noterades sex fladdermusarter, 

både vanliga och mindre vanliga. Bland de vanligt förekommande 

har nordisk fladdermus, dvärgfladdermus och mustasch/brandts 

fladdermus identifierats och bland de mindre vanligt förekom-

mande har långörad fladdermus, stor fladdermus och gråskimlig 

fladdermus identifierats. Fladdermöss föredrar landskap som be-

står av en blandning av lövskogar och halvöppna miljöer med 

betande boskap, gärna i anslutning till vatten. Grunda näringsrika 

sjöar har en hög produktion av insekter som i sin tur ger föda åt 

fladdermössen. Friområdets sammansättning av olika naturtyper 

med ädellövskog, betesmarker och våtmarker, som tillsammans 

med en god tillgång på boträd och andra strukturella element gör 

området till en bra levnadsmiljö för fladdermöss. 

I området finns gott om hålträd, gamla träd och en del död vilket 

gynnar flera rödlistade insektsarter knutna till triviallöv, ek, tall 

och gran. Rödlistade arter som jättesvampmal (NT) och reliktbock 

(NT) har hittats i området. Även andra vedlevande insekter som 

myskbock, stekelbock och granbarkgnagare finns noterade. 

Flerskiktade miljöer med gott om gamla träd och död ved gynnar 

även många svamparter. Vid nyckelbiotopsinventeringen 2012 

hittades bl.a. arter som stor aspticka, tallticka, ekticka, blekticka, 

kandelabersvamp, koralltaggsvamp och ullticka, alla rödlistade i 

kategorin NT. 

År 2008 genomfördes en stor groddjursinventering15 i Stock-

holmsområdet. I denna inventering ingick två lokaler i Rågsveds 

friområde, ett tuvkärr vid fårhagen vid Högmoravägen, och 

Kräppladiket vid Snösätravägen. Vid inventeringen hittades 

vanlig groda och mindre vattensalamander samt larver av stjärt-

lösa groddjur. Det konstaterades dock att tuvkärret ofta torkar ut 

14  Stockholms  stad, 2014a.   
15  Södertörnsekologerna, 2008.  
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innan larverna hunnit utvecklas och att  fiskpredation på larverna  

förekommer vid Kräppladiket. Sökningar i artdatabanken visar på  

fynd av vanlig  groda och mindre vattensalamander samt reptiler  

som huggorm, vanlig snok, kopparödla och skogsödla16.  

Vanliga skogslevande däggdjur som älg, rådjur, bäver, mård,  

rödräv, hare, mindre skogsmus, igelkott och ekorre finns  noterade  

i området10.   

Rekreativa  värden  

För besökare och närboende är områdets rekreationsmöjligheter  

betydelsefulla. Området används bland annat för  promenader,  

löpning och cykling. På  vintern förekommer längdskidåkning och 

pulkaåkning. Många förskolor besöker Rågsveds friområde och 

samlas gärna vid Kräppladammen och fårhagarna. Naturmark och 

platser att använda för spontana aktiviteter som naturutflykter, 

naturlek och naturpedagogik finns runt om i området. Idag är fri-

området utsett till hundrastområde vilket innebär ett “icke inhäg-

nat område där rastning av hundar är tillåten”. I nuläget används 

också  delar av fårhagarna för hundrastning.  

 

Det finns många parkvägar som ansluter mot området och  utgör 

entréer ut i naturen. Vissa entréer är tydliga och markerade med 

skyltar och andra utgör bara en övergångszon från ett område till  

ett annat. Området är lätt att  nå  från Rågsveds tunnelbanestation 

eller med buss. Inom området finns ett  stort antal vägar, park-

vägar, stigar  och spänger. Kräpplaspåret är en fyra kilometer lång  

natur- och kulturstig med skyltar som berättar om djur, natur och 

tidigare  användning av området.  

 

Inom området finns fyra  iordningställda rastplatser med bänkbord,

papperskorgar och på några ställen även möjlighet att grilla. Sär-

skilt grillplatsen  på udden vid Magelungen är välanvänd, vilket 

visar på vattnets attraktivitet.   

 

Möjlighet till avskildhet och ro  finns på flera håll, bland annat i  

skogsområdena mot Magelungen. Småskalig odling bedrivs i de 

två koloniträdgårdsföreningar som finns i områdets centrala delar.

Tack vare områdets stora variationsrikedom kan man uppnå såväl 

känslan av vild natur som upplevelsen av ett äldre kulturlandskap.

 

 

 

16  Artportalen 2000-2017, utdrag 170622.  
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Flera naturgrupper är aktiva i området, däribland Kräpplagruppen  

som är en ideell förening och som bland annat verkar för att  

Rågsveds friområde ska få ett långsiktigt skydd. Naturskydds-

föreningen, Friluftsfrämjandet med flera använder regelbundet 

området i sin verksamhet, bland annat för  exkursioner och  

vandringar.  

 

Otrygghet har lyfts fram som ett problem i utredningsområdet. 

Kring Magelungsvägen, järnvägen och Högdalstopparna finns 

områden som präglas av nedskräpning, klotter (inte gatukonst) 

och igenväxning. Skräpdumpning förekommer också längs 

Snösätravägen där även den tunga trafiken bidrar till otrygghet. 

Att området har funktion som hundrastområde kan vara begrän-

sande för möjligheten  att  besöka området då många är rädda för 

hundar, speciellt lösspringande. Enligt reservatets föreskrifter ska  

hundar hållas kopplade, med undantag för områden som marke-

rats som hundrastområde.  

Verksamheter och anläggningar  

I Snösätra industriområde, som delvis omfattas av naturreservatet, 

är ett flertal företag verksamma. En betydande verksamhet är han-

tering och sortering av byggavfall, men andra typer av verksam-

heter förekommer också. 

År 1958 fastställdes en stadsplan för Snösätragränd som angav 

“specialområde för upplagsändamål”. I nuläget arrenderar staden 

ut marken på 3-månaderskontrakt till verksamheter huvudsakligen 

inom bygg- och återvinningsverksamhet. Det är ännu inte fast-

ställt hur området ska utvecklas framöver. Området avviker starkt 

från omgivande natur- och kulturlandskap och splittrar detta ge-

nom sin centrala placering mellan det öppna kulturlandskapet och 

skogen längs sjöstranden. 

Sedan sommaren 2015 används delar av området till en utställ-

ning av gatukonst dit bland annat internationella konstnärer in-

bjudits att delta. Utställningen har blivit en stor succé och lockar 

många besökare. 

Stockholm Vatten ansvarar för alla vattenområden såsom 

Magelungen, Magelungsån, Kräppladammen och Kräppladiket. 

Genom området går två kraftledningar. Vattenfall ansvarar för 

den mindre ledningen och Svenska kraftnät för den större. 



  

  

 

 

I denna del beskrivs hur olika markområden och anordningar för  

friluftslivet samt kultur- och fornlämningar ska skötas. Till sköt-

selbeskrivningen av markområdena hör en skötselkarta.  

Markområdena är uppdelade i 9 kategorier:   

o  Barrskog (Ba)  

o  Blandskog (Bl)  

o  Ädellövskog (Ä)  

o  Lövskog (L)  

o  Halvöppet (Hö)  

o  Öppna  gräsytor (Ö)  

o  Koloniområden och odling (Ko)  

o  Vattendrag inkl. omkringliggande mark (Vo)  

o  Aktivitetsytor (Y)  

Dessutom finns:  

o  Kultur- och fornlämningar  

 

För några av kategorierna finns dels generella  beskrivningar, dels 

särskilda skötselförslag för specifika  ytor. Varje  yta har en beteck-

ning för kategori och ett löpnummer. Beteckningen Br  1 står alltså 

för Barrskogsområde 1  (Se skötselkarta, figur 2.1, samt bilaga  

2.2).  Denna skötselplan ger de övergripande riktlinjerna för  reser-

vatets skötsel. En mer detaljerad skötselplan för planering av om-

rådets förvaltning tas fram av stadsdelsförvaltningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan för Rågsveds naturreservat 

18 (63) 

Plandel –  beskrivning av  skötsel  

Planens disposition  

Framtidsvision  
Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och  miljöförvalt-

ningen har låtit ta fram en vision för framtida utveckling av reser-

vatet. Visionen kan vara  en inspirationskälla och målbild för  

skötsel och utveckling  av området  (bilaga 2.3).  
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Figur 2.1 Karta över skötselområden. För skötselkarta i större format, se bilaga 2.2. 

 



  

  

 

 

 Generella riktlinjer 
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Skötselanvisningar –  råd och  riktlinjer för 
skötsel  

Genomgående i reservatet kan mindre förstärkningsåtgärder ge-

nomföras för att främja områdets biologiska värden. Exempel på 

sådana åtgärder är att spara och tillföra död ved, samt att skapa 

nya boplatser i form av fågel- och fladdermusholkar, mulmholkar, 

faunadepåer och bibäddar på lämpliga platser, t.ex. i skogsbe-

stånd, brynzoner, öppna ängsytor och längs stigar och vägar. 

Barrskog (Br)  

Två områden med barrskog som angränsar till bostadsområden i 

norr och söder. Det norra området, Br 1a, består av en sydväst-

vänd brant med grandominerad skog med inslag av mycket gamla 

tallar. Utspritt i området finns även en del asp och björk. Död ved 

förekommer i form av lågor och torra träd. Naturvårdsarter såsom 

blåsippa, grovticka och granbarkgnagare har noterats. Området är 

en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop. 

Det södra området, Br 1b, består av en nordvästvänd brant med 

äldre gran och med inslag av asp, björk och enstaka ek. I busk-

skiktet förekommer hassel. Naturvårdsarter som blåsippa och 

granbarkgnagare har noterats. Området är ett av Skogsstyrelsen 

utpekat naturvärdesobjekt. 

 Barrskogsområde  av betydelse för att bibe-

hålla sambandet i habitatnätverket för barr-

skogsarter. Den gamla barrnaturskogen med 

inslag av grov tall och ek är värdefull för  

bl.a. vedsvampar och insekter. Skogen är 

flerskiktad med varierande slutenhet.  

 Flerskiktad barrskog med grova tallar och 

ädellövinslag. De  grova tallarna och ekarna  
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är viktiga som livsmiljöer för rödlistade 

arter. 

 Grova tallar och ädellövträd, framförallt ek, 

bör särskilt gynnas. Försiktig  gallring kring  

grova solbelysta tallar samt ek.  Inplantering  

av ek kan också  göras för att stärka sprid-

ningssambandet för eklevande arter mellan 

Rågsved och Hagsätraskogen.  

 Det är viktigt att död ved, torrakor och lågor 

sparas. Död ved kan också tillföras från 

andra områden.  

 Viss slyröjning i anslutning till gångvägar. 

Dock bevaras ett buskskikt, särskilt med 

bärande buskar.  

Talldunge (Br 2)  

 

Området är en talldunge i anslutning till Snösätras industri- och 

koloniområde. Marken är under viss igenväxning. Tall med grov 

bark och vida kronor dominerar i området. På en tall i nordväst 

har spår av den rödlistade reliktbocken (NT) noterats. I buskskik-

tet växer lövsly allmänt med inslag av hassel. Död ved förekom-

mer sparsamt i området. I fältskiktet är vitsippa vanlig. I södra 

kanten som vetter mot Snösätra industriområde finns en vägg som 

används för gatukonst. Längs väggen förekommer mycket stora 

mängder spraybrukar och flera av träden närmast väggen är täckta 

av klotter. 

 Flerskiktad tallskog med inslag av gamla  

grova tallar som utgör en viktig livsmiljö för  

många arter.  

 Flerskiktad  talldunge med grova  vidkroniga  

tallar  med inslag av  stående och liggande  

död ved samt  ett visst lövinslag.  
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 Friställ tallar från sly för  att gynna  grovlek 

och spärrgrenighet, framförallt i solbelysta 

lägen. Större exemplar av sälg, ek, lönn och 

grov asp kan lämnas. Enstaka  yngre  exemp-

lar av tall och ek kan med fördel sparas för  

att gynna  en naturlig succession. Det är ock-

så viktigt att död ved som torrakor och lågor 

sparas.  

 Mot koloniområdet hålls sly borta. Bärande  

buskar och träd sparas.  

 Sprayburkar och annat avfall städas bort från 

området.  

Området är ett  mindre  tallskogsområde  mellan Fagersjös bebyg-

gelse och Magelungens strand. Terrängen är kuperad och i områ-

det växer rikligt med äldre tall och ek. Tallarna har pansarbark 

eller början till sådan. I  området och strax utanför finns tallar med 

den rödlistade talltickan  (NT). Även gamla ekar förekommer i 

området och på några av dessa växer den rödlistade ektickan  

(NT). I trädskiktet finns  också inslag av  björk och gran. I en grov 

asp finns ett bohål. I buskskiktet växer skogstry och hassel all-

mänt.  Även fläder förekommer. I fältskiktet växer naturvårdsarter 

som blåsippa och gullviva. Trädgårdsavfall förekommer på en 

höjd i området.  Området ändrar karaktär något i den östligaste 

delen och övergår i en öppen gräsmark där huvudsakligen ek och 

björk förekommer i trädskiktet.  

 

 Skogsremsa med särskild betydelse för den 

biologiska mångfalden kopplad till tallskog  

inom naturreservatet. De  grova tallarna  och 

ekarna  är viktiga som miljöer för rödlistade  

arter, framförallt insekter, lavar och svam-

par.  

 Strövskog med naturstig.  
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 Luckig och flerskiktad tallskog med grova  

tallar och ett visst lövinslag.  

 Rekreationsvänlig skog.  

 Viss frihuggning av grov tall, ek och  hassel, 

framförallt i  solbelysta lägen. Död ved 

sparas.  

 Vid behov genomförs slyröjning längs natur-

stigen i området.   

 Trädgårdsavfall som förekommer i området 

bör tas bort.  

Området utgör  en av reservatets  entréer och består  huvudsakligen 

av en  mindre  hällmarkstallskog som hänger samman med ett stör-

re skogsområde  än vad som innefattas av naturreservatet. Detta  

större område är även utpekat som nyckelbiotop  av Skogsstyrel-

sen.  

 Hällmarkstallskog  med  äldre  tallar som  kan 

utgöra  viktiga livsmiljöer för vedlevande  

insekter, lavar och svampar.  

 Hällmarkstallskog  av nyckelbiotopskaraktär  

med höga  naturskogskvaliteter.  Det ska fin-

nas gott om grova tallar och strukturer i 

form av död ved.  

 Frihuggning av gamla  grova  tallar  i soliga 

lägen.  Död ved sparas, gärna i solbelysta 

lägen.  
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I området förekommer gamla tallar med pansarbark. På de  gamla  

tallarna har den rödlistade talltickan (NT) observerats. På vissa  

granar finner man spår efter granbarkgnagare. Även medelålders 

björk och asp samt ekar förekommer. I buskskiktet växer en, rönn, 

och hassel. Naturvårdsarten blåsippa växer i fältskiktet. Död ved i 

olika nedbrytningsstadier förekommer allmänt till  rikligt i områ-

det.  Bohål finns i asp och tall.  

 Blandskog med inslag av gamla tallar och 

död ved.  

 Örtrikt fältskikt.  

 Viktig miljö för svampar, lavar, fåglar och 

insekter.  

 Flerskiktad  blandskog  med stående och 

liggande död ved i olika nedbrytningsstadier  

och ett rikt växt- och djurliv.  

 Örtrikt fältskikt.  

 Strövvänligt område.  

 Äldre tallar,  ek och andra ädla lövträd bör  

gynnas genom frihuggning. Även friställ-

ning av yngre ek och inplantering av nya  

individer. Död ved sparas.  Förstärkningsåt-

gärder som t.ex. tillförande av död ved och 

skapande av faunadepåer och sk. mulmhol-

kar kan utföras i området.  

 Försiktig markskötsel (ta bort uppskjutande  

ungskott av löv och granskott) kan göras där 

ungträden står för tätt, men enstaka ungträd 

ska väljas  ut som kan bli framtida stora träd.  
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 Röjning av sly längs med vägkanter.  Dock 

sparas ett buskskikt med fokus på bärande  

buskar.  

I reservatets södra del, vid Stensängen, finns ett flerskiktat skogs-

område som ligger på en bergshöjd med bitvis brant och blockig 

terräng. Området ligger inom ett ekologiskt kärnområde för barr-

skogsfåglar. I området växer gran, tall, ek, sälg och asp. Ekarna 

har grov bark och några av tallarna har pansarbark eller början till 

det. På en av de gamla tallarna växer den rödlistade talltickan 

(NT) som är knuten till gamla tallar. Även spillkråkehål finns i 

trädet. I träd- och buskskiktet växer arter som hassel, asp och gran 

allmänt. I fältskiktet är arter som blåbär, liljekonvalj och vitsippa 

vanliga. Död ved förekommer glest till allmänt i olika nedbryt-

ningsstadier. Särskilt utmärkande är en grov stående död ek i öster 

nära kraftledningsgatan som sträcker sig in i den nordvästra delen 

av området. 

 Flerskiktad blandskog med strukturer i form 

av  block, lodytor och död ved.  

 Viktigt spridningsområde för barrskogs-

levande fåglar.  

 Flerskiktad  blandskog med höga  naturskogs-

kvaliteter och ett rikt växt- och djurliv. Det 

ska finnas stående och liggande död ved i 

olika nedbrytningsstadier.  

 Ett naturstråk för rekreation som binder  

samman området  med andra naturmiljöer i 

naturreservatet.  

 Selektiv gallring av ung  gran för  att granen 

inte ska ta över.  

 Den blandade karaktären bör behållas, men 

ek och andra ädla lövträd samt grova tallar 
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bör gynnas genom frihuggning. Även in-

plantering av ek kan göras i området. För-

siktig markskötsel (ta bort uppskjutande 

ungskott av löv och granskott) kan göras där 

ungträden står för tätt, men enstaka ungträd 

ska väljas ut som kan bli framtida stora träd. 

 Det är också viktigt att död ved som torrakor 

och lågor sparas. 

Direkt väster om sjön Magelungen ligger ett blandskogsområde. 

Grova ekar dominerar i områdets sydöstra del tillsammans med en 

hel del lind och hasselbuketter. En del ringbarkade aspar förekom-

mer i området. Tall växer i det högre belägna hällmarksområdet 

och gran växer i dungar i östra delen mot sjön. Även lönn växer 

här. I området finns naturvårdsarter som blåsippa, vätteros, vårärt, 

svart trolldruva, tandrot, ekticka (NT), hasselticka, tallticka (NT), 

blomkålssvamp, veckticka, kandelabersvamp (NT), koralltagg-

svamp (NT), ullticka (NT), blekticka (NT), mindre hackspett 

(NT), guldlockmossa och mörk husmossa. Området är en av 

Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop. 

En naturstig, Kräpplaspåret, leder genom den kuperade skogs-

terrängen ovanför Magelungen i öster. I ett särskilt brant parti 

finns en trätrappa. En anordnad grillplats på en udde i sjön är 

välanvänd och har fin utblick över Magelungen. Genom norra 

delen av området sträcker sig en kraftledning. 

 Större blandskogsområde med olikåldriga  

träd och höga naturvärden.  

 Viktig del av habitatnätverk för 

barrskogsarter, eklevande arter och groddjur.  

 Skogsområde med  höga  rekreativa värden 

som binder ihop naturreservatet.  

 Tyst och rofylld zon inom skogsområdet.  

 Flerskiktad  blandskog med rik biologisk 

mångfald. Strukturer ska  finnas i form av  
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stående och liggande död ved i olika ned-

brytningsstadier.  

 Örtrikt fältskikt.  

 Ett naturstråk för  rekreation som binder  

samman området  med andra naturmiljöer i 

naturreservatet.  

 Möjlighet att uppleva rofylldhet och tystnad.  

 Viss gallring av ung  gran, framförallt i de  

ädellövskogsdominerade  delarna.  

 Ek och andra ädla lövträd samt grova tallar  

bör gynnas genom frihuggning, särskilt i 

ljusare lägen.  

 Asp bör fortsatt hållas efter genom ringbark-

ning.  

 Det är också viktigt att död ved som torrakor 

och lågor sparas.  Förstärkningsåtgärder som 

tillförande av död ved samt uppsättning av 

mulmholkar och fågel- och fladdermushol-

kar kan utföras i området.  

I anslutning till Snösätra finns en flerskiktad blandskog där löv-

träd dominerar i den södra delen som vetter mot hagmark och där 

barrträd som gran och tall dominerar högre upp i terrängen. Gam-

la tallar med pansarbark eller början till pansarbark förekommer 

spritt över området. Ek av olika åldrar förekommer allmänt i om-

rådet. Även medelålders träd av andra trädslag förekommer. På 

äldre granar finns spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare. I 

buskskiktet växer hägg, körsbär, rönn och hassel. I fältskiktet 

växer vitsippa, blåsippa och blåbär. Naturvårdsarter som förekom-

mer är utöver blåsippa och granbarkgnagare även almsnabbvinge 

(NT), hasselticka, tallticka (NT), korallticka (NT), parknål (NT), 

guldlockmossa och stenknäck. På död ved finns spår efter hack-

spettars födosök. Området är klassat som nyckelbiotop av skogs-

styrelsen. 
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 Området har betydelse för att bibehålla  

sambandet i habitatnätverket för eklevande 

insekter samt barrskogsarter.  

 Värdefullt  för rekreation.  

 Bevara flerskiktade blandskogar med höga  

naturskogskvaliteter.  

 Ekdominerat öppet bryn längs med bilvägen 

som på sina ställen är lummigt utan att det 

skuggar områdets ekar.  

 Värdefullt rekreationsområde med naturstig.  

 Friställ grova ekar och tallar från sly. Plante-

ring av ek för  att stärka spridningssamban-

den.  

 Anlägg naturstig i området.  

Området som vetter mot Stensängen består av en blockig och 

kuperad skogsdunge på bergig mark. Trädskiktet är flerskiktat 

med ett större inslag av tämligen gamla träd, framförallt asp, gran, 

björk och ek. Flera av lövträden har bohål. Träden har grov bark. 

Buskskiktet är glest, med hagtorn, björk och skogstry. I fältskiktet 

är liljekonvalj och vitsippa vanliga. Stående död ved förekommer 

sparsamt. 

 Värdefullt för den biologiska mångfalden i 

området.  

 Bidrar till att skapa  ett mosaikartat landskap.  

 Flerskiktad blandskog med 

naturskogskvalitet.  
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 Åtgärder 

  Hällmarkstallskog och ädellövskog (Bl 6) 

 

 Beskrivning 

   

 

 

  

 

 

 Funktion 

  Mål för området  

 Fri  utveckling.  

Varierat område med grandominerad barrskog i nordöstra delen 

ner mot myren. I högre belägna delar dominerar hällmarkstallskog 

med inslag av lövträd som ek, björk, asp och rönn. Längs slutt-

ningarna växer ek och lind och dessa delar har karaktär av ädel-

lövskog. Flera grova ekar och lindar vittnar om en lång markan-

vändningshistorik med slåtter, bete och lövtäkt. Naturvårdsarter 

som förekommer är blåsippa, guldlockmossa, hasselticka, tallticka 

(NT), ekticka (NT) och granbarkgnagare. Området är en av 

Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop. 

 Rekreationsvänlig skog  med höga natur-

värden.  

 Barrskogsområde  av betydelse för att bibe-

hålla sambandet i habitatnätverket  för barr-

skogsarter.  

 Området har också betydelse för att bevara  

ädellövssambandet i naturreservatet och 

fyller  en viktig  funktion i habitatnätverket  

för eklevande arter. Grova ekar och lindar 

utgör  en värdefull miljö för bland annat 

insekter, lavar  och svampar.  

 Blandskog med inslag av gles hällmarks-

tallskog och med artrika ädellövmiljöer.  

 Spår av ett öppnare kulturlandskap i form av 

gamla vidkroniga träd ska finnas i området.  

 Rekreationsvänlig skog som även i fortsätt-

ningen är viktig  för den biologiska mång-

falden.  



  

  

 

 Åtgärder 

 Blandskog (Bl 7) 

 

 Beskrivning 

 

 

   

 

 Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 
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 Hällmarkstallskog  och grandominerade  

partier kan lämnas för fri utveckling  genom 

intern dynamik.  

 Grova ekar och lindar i de ädellövsdomi-

nerade partierna frihuggs försiktigt från 

skuggande vegetation.  Grov död ved lämnas 

kvar i området.  

 Vid behov genomförs slyröjning längs stigar  

i området.  

Blandskog söder om Magelungsvägen med karaktär av ek- och 

hassellund. Inslaget av tall och gran är stort. Torra träd och lig-

gande död ved finns spridd i området. Närmare Magelungen över-

går skogsområdet till att bli fuktigare. I området förekommer 

naturvårdsarter som blåsippa, skogslind, guldlockmossa, hassel-

ticka, tallticka (NT), granbarkgnagare och stenporella. 

 Blandskog av lundkaraktär som utgör en 

värdefull  miljö  för bl.a. insekter och svam-

par.  

 Viktig länk i  habitatnätverket för eklevande  

arter.  

 Flerskiktad blandskog med rikt inslag  av 

stående och liggande död ved och med en 

rik lundflora.  

 Friställ grov ek och stora hasselbuketter och 

ta bort eventuell unggran i den del som  

domineras av ek och hassel.  

 Spara död ved. Förstärkningsåtgärder som 

tillförande av död ved samt uppsättning av 

mulmholkar  kan utföras i området.  



 

  

 

 

 

Skogsdunge (Bl 8) 

 Beskrivning 

 

 

   

 

 

 Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 

 

 Ädellövskog (Äl) 

  Lövskogslund (Äl 1) 

 

 Beskrivning 

  

     

 

 

 

  

  

 

 

 Funktion 
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Skogsdunge med grov gammal ek och inslag av andra trädarter 

som tall, björk, lönn och sälg. I området finns även stående död 

ved med tickor och bohål. I fältskiktet förekommer växter som 

natt och dag och humleblomster. 

 Gamla ädla lövträd med  en värdefull in-

sektsfauna och lavflora. Området fyller  en 

viktig funktion i ekhabitatnätverket.  

 Skogsdunge  med förekomst  av  grova ekar 

och tallar.  

 Viss slyröjning och friställning av  grova  

gamla träd.  

Lövskogslund med ädellövträd norr om det nordliga koloni-

området. Lövskogslunden inramas av en asfalterad gång- och 

cykelväg. I lunden finns flera grova gamla ekar samt enstaka lönn 

och lind. Träden är en rest av äldre markanvändning då bete, 

slåtter och lövtäkt var vanliga skötselmetoder. Buskskiktet består 

av främst hassel med stora buketter. Flera träd har skadats av att 

man bränt i och nära träden. I området finns den rödlistade arten 

gul dropplav (NT) som är beroende av gamla grova ekar i öppna 

eller halvöppna miljöer. Även andra naturvårdsarter som skogs-

lind och brun nållav förekommer. Området är en av Skogsstyrel-

sen utpekad nyckelbiotop. 

 Gamla ädla lövträd med  en värdefull in-

sektsfauna och lavflora. Området har en 

viktig funktion i ekhabitatnätverket.  



  

  

 

 

 Åtgärder 

 Ädellövskog (Äl 2) 

 

 Beskrivning 
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 Bidrar till att skapa  ett småbrutet mosaik- 

och kulturlandskap.  

 Området har ett pedagogiskt värde och kan 

användas för att beskriva ekens betydelse för  

biologisk mångfald, betets och slåtterns 

betydelse,  samt hur jordbrukslandskapet 

förändras över tid.  

Mål för området 

 Solbelyst ekmiljö med inslag av hassel och 

död ved.  

 Rik lundflora.  

 Friställ försiktigt ekar från ung hassel alter-

nativt beskär delar av buketterna för att öka  

solbelysningen av ekarna. I det norra  områ-

det krävs mer omfattande framröjning av ek, 

grövre hassel kan också friställas. Även in-

plantering  av ung ek och uppsättning av 

mulmholkar kan göras i området.  

Större område med ädellövskog i norra delen av naturreservatet i 

anslutning till Magelungsvägen och Högdalen. Området utgörs av 

sydvända bergbranter med inslag av lind och ek. Hassel växer i 

buskskiktet. Området har en lång skoglig kontinuitet och ek och 

lind gynnas av det sydvända läget. I branterna finns mäktiga 

mossfällar och senvuxna träd växer i större sprickor. På en liten 

höjd i mitten av området finns visst inslag av hällmarkstallskog. 

Naturvårdsarterna blåsippa, svart trolldruva, skogslind, ekticka 

(NT), tallticka (NT), granbarkgnagare, stenporella, trädporella och 

skriftlav förekommer. De delar av området som inte omfattas av 

tallskog ingår i en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop. 

I området förekommer illegala bosättningar. Längs vissa delar av 

området i anslutning till Snösätravägen finns stora mängder 

dumpat avfall. 



 

  

 

 Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 

 

 Lövskog (L) 

 Lövskog (L 1) 

 

 Beskrivning 
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 Ädellövskog som utgör en viktig livsmiljö 

för många  arter.  

 Området har betydelse för att bibehålla  

sambandet i habitatnätverket för eklevande  

insekter.  

 Bibehållen ädellövskogskaraktär där ek, lind 

och grov hassel gynnas och en hällmarkstall-

skog på toppen som tillåts utvecklas fritt.  

 Frihugg  grov, gammal ek och lind samt stora  

hasselbuketter från skuggande träd, framför-

allt gran och triviallövträd.  Även friställning  

av yngre ek.  Håll undan gran i området.  

 Hällmarkstallskogen utvecklas i huvudsak 

fritt.  

 Lämna kvar död ved.  Död ved kan även till-

föras från andra områden.   

 Avfall städas bort från området.  

Området är ett tämligen stort lövskogsområde som sträcker sig 

längs med Kräppladiket. Området domineras av tät skog i igen-

växningsfas med mindre partier av öppen mark. Äldre sälg före-

kommer på vissa håll. I öster och väster förekommer större inslag 

av björk och längst i öster är området särskilt fuktigt. I buskskiktet 

dominerar hägg och vide och i fältskiktet är bredbladigt gräs och 

älggräs vanliga. Död ved förekommer allmänt i området och på en 

del sälgar finns spår efter hackspettars födosök. utvidgning av 

våtmarkområdet kan vara aktuell för att gynna vattenkvaliet och 

biologiska värden. 



  

  

 

  Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 

  Lövskog (L 2) 

 

 Beskrivning 

   

  

  

  

  

 

 Funktion 
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 Lövskog som utgör en viktig livsmiljö för  

många arter, framförallt insekter och fåglar.  

 Flerskiktad lövskog med inslag  av stående  

död ved.  

 Tillgängligt för rekreation, med en naturstig  

längs Kräppladiket  och med öppna  siktlinjer  

i nord-sydlig riktning som förhöjer upp-

levelsevärdet av området och omkring-

liggande våtmarksmiljö. Sittplatser med 

utsikt över Kräppladiket och våtmarken.  

 Skogen utvecklas i huvudsak fritt, men 

mängden stående död  ved kan ökas genom 

t.ex. tillskapande av högstubbar.  

 Skapa  siktlinjer  som hålls öppna genom 

återkommande  röjning.  

 Anläggning  av naturstig längs Kräppladiket.  

Ett mindre område som består av flerskiktad och tät lövskog på 

båda sidor om Kräppladiket. I området dominerar björk och asp. I 

buskskiktet växer hägg och hassel rikligt. I fältskiktet är arter som 

vitsippa, liljekonvalj och ekorrbär vanliga. Död ved förekommer 

tämligen rikligt och i olika nedbrytningsstadier, vilket gynnar 

insekts- och fågellivet. Norr om Kräppladiket är skogen glesare 

och fuktigare och domineras av björk och sälg samt hägg i busk-

skiktet. Naturstigen Kräpplaspåret löper norr om diket. 

 Flerskiktad lövskog  med inslag av död ved i 

olika nedbrytningsstadier, vilket framförallt 

gynnar  insekter  och fåglar.  

 Skogen bidrar till beskuggning av diket och 

bevarande av områdets hydrologi.  



 

  

 

 Mål för området 

 Åtgärder 

  Lövskog (L 3) 

 

 Beskrivning 

  

  

 

 

 

 Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 
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 Flerskiktad lövskog med naturlig succession  

och rikligt med död ved.  

 Lämnas för fri utveckling,  men mängden 

stående död ved kan ökas genom t.ex. 

tillskapande av högstubbar.  Inväxande  gran 

hålls undan vid behov.  

Mindre lövskogsparti där den norra delen ingår i en betesmark. 

Trädskiktet är flerskiktat med en allmän förekomst av äldre träd. I 

buskskiktet växer hassel och några grova exemplar finns. I fält-

skiktet växer arter som vitsippa, kirskål och älggräs. Död ved 

förekommer allmänt till rikligt, bland annat i form av grov asp-

ved. I området förekommer även ringbarkade aspar. På sälgar 

finns spår efter hackspettars födosök. 

 Värdefull miljö för arter knutna till död ved 

såsom insekter och hackspettar.  

 Halvöppen lövskog med hagmarkskaraktär  

som bidrar till att öppna upp landskapet.  

 Skapar ett sammanhängande natur- och 

kulturlandskap tillsammans med Hö 2 och 

Hö 4.  

 Friställ ekar och grova hasselbuketter. 

Blommande och bärande buskar bör  gynnas. 

I de mer igenväxta partierna med björk och 

asp avverkas flertalet träd. Några träd får 

dock stå kvar, vilket  bidrar till att hålla efter 

slyuppslag. Successivt kan skogen få ett mer  

halvöppet utseende med hagmarkskaraktär.  

 Fortsatt ringbarkning  av asp.  



  

  

 

  Lövsumpskog (L 4a-c) 

 

 Beskrivning 

  

  

 

 

 

     

  

  

 

 

 

 

 Funktion 

 Mål för områdena 
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 Extensivt bete alternativt slåtter för att  

öppna upp området och skapa ett mer  

sammanhängande natur- och kulturlandskap 

tillsammans med skötselområdena Hö 2 och 

Hö 4.   

Skötselområdet omfattar ett större (L 4a) och två mindre (L 4b-c) 

områden med fuktlövskog och lövsumpskog, med björk, sälg, al 

och videarter. Marken är delvis översvämmad och det finns ett 

rikt inslag av död ved. Område L 4a är en tämligen stor lövsump-

skog som sannolikt översvämmas vid högvatten. Skogen är tät 

och består främst av sälg och björk. I buskskiktet växer rikligt 

med hägg och videarter. I fältskiktet är arter som älggräs och 

humleblomster vanliga. I området förekommer död ved allmänt 

till rikligt i olika nedbrytningsstadier. Spår efter hackspettars 

födosök finns på äldre sälg och även spår efter naturvårdsarten 

myskbock har noterats. Område L 4b är en lövsumpskog som 

ligger nära strandzonen till sjön Magelungen. Skogen är tät och 

flerskiktad och domineras av vide och glest inslag av grövre sälg 

och björk. Marken är delvis översvämmad och död ved förekom-

mer allmänt till rikligt och i olika nedbrytningsstadier. På död ved 

finns spår efter hackspettars födosök. Område L 4c är en fuktlöv-

skog som domineras av björk, al och videarter. I fältskiktet före-

kommer arter såsom älgört, hundäxing och läkevänderot. Genom 

området rinner ett vattendrag. En naturstig och en spång sträcker 

sig igenom området. 

 Flerskiktad lövsump- och fuktlövskog  med 

höga naturvärden och död ved i olika ned-

brytningsstadier.  

 Flerskiktad lövsump- och fuktlövskog  med 

höga naturvärden och död ved i olika ned-

brytningsstadier.  

 Områden med höga rekreationsvärden och 

närhet till våtmarksområden.  



 

  

 

  Åtgärder 

  Lövskog (L 5) 

 

 Beskrivning 

 

  Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 
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 Skogen lämnas huvudsakligen för fri utveck-

ling, men inväxande  gran hålls efter vid be-

hov.  

 Viss rensning  av dike kan också behövas för  

att hindra igenväxning.  

Mindre  lövskog med sumpinslag som avskiljer Snösätra  

industriområde från det södra koloniområdet. Området är under 

igenväxning. I trädskiktet förekommer björk, sälg  och asp och i 

den östra delen dominerar vide. I  den södra kanten som vetter mot 

Snösätra industriområde  finns en vägg som  används för  gatu-

konst. Längs väggen förekommer mycket stora mängder spray-

burkar och flera av träden närmast väggen är täckta av klotter och 

målningar.  

 Avskärmar visuellt koloniträdgården från 

industriområdet.  

 Skapar buffertzon mellan våtmark, skogliga  

biotoper samt koloniområde.  

 Lövskogsområde med  avskärmande funktion 

gentemot industriområdet.  

 Fri utveckling tillsvidare. Vid framtida för-

ändring  av Snösätra industriområde kan 

skötselplanen  ses över och anpassas  till 

områdets sammanhang.  

 Håll efter sly som växer upp mot  koloni-

området.  

 Sprayburkar och annat avfall städas bort från 

området.  



  

  

 

  Lövskog (L 6a-b) 

 

 Beskrivning 

 

 Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 
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Direkt söder om järnvägsspåret i norra delen av naturreservatet 

leder en mindre igenvuxen grusväg in i ett lövskogsområde, L  6a. 

Trädskiktet domineras av björk, ek, asp, sälg och högvuxen 

hassel. Ett par ekar är grova och i en av dem finns mulm. Natur-

vårdsarten trolldruva förekommer. I den östra delen finns ett stort 

bestånd av jätteloka som kan behöva bekämpas.  Längre österut 

ligger  ytterligare  ett lövskogsområde, L  6b. Området är av  hassel-

lundskaraktär med inslag av  framförallt ek men även asp  och 

björk. Inslag av tall och gran förekommer också  och naturvårds-

arten granbarkgnagare  finns noterad. Enstaka  ekar  är grova  och 

gamla  men de flesta  är medelålders. Stora hasselbuketter saknas.  

L  6b är ett av Skogsstyrelsen utpekat naturvärdesobjekt.  

 

I båda områdena  förekommer illegala bosättningar.  Det före-

kommer även en hel del nedskräpning.   

 Områdena utgör ett komplement till de ek- 

och hasselrika områdena  i Rågsved  och  

Högdalen.  

 Området har betydelse för att bibehålla  

sambandet i habitatnätverket för eklevande  

insekter  och det regionala nätverket för ädel-

lövsområden  och ekmiljöer i Stockholms 

län.  

 Artrik lövskogsmiljö  med ädellövinslag.  

 Ek och hassel gynnas genom frihuggning. 

Välj ut yngre träd och mindre hasselbuketter 

som kan växa och bli grova  och gamla.  

 Död ved  lämnas kvar.  Förstärkningsåtgärder 

som tillförande av död ved och uppsättning  

av mulmholkar kan utföras i området.  

 Jätteloka bekämpas  vid behov.  

 Avfall städas bort från området.  



 

  

 

 

 

 

Halvöppet (Hö) 

Halvöppen brynmiljö (Hö 1) 

 Beskrivning 

 

 Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 

 

 

 

Trädbärande hage (Hö 2) 

Beskrivning 
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I naturreservatets västra  gräns ligger en halvöppen brynmiljö i 

anslutning till fotbollsplanen vid Rågsvedsvägen. Brynmiljön som  

avgränsar bostadsområdet i söder domineras av sälg och asp. Om-

rådet omfattas också av en mindre fuktäng samt ett torrare häll-

marksdominerat  parti med hävdgynnade  ängsväxter tillika 

naturvårdsarter som gulmåra och backnejlika.  

 Skapar spridningssamband för ängsväxter  

och insekter i naturreservatet.  

 Artrik halvöppen brynmiljö.  

 Den halvöppna karaktären bevaras genom 

slyröjning.  

 Slåtter kan vara ett alternativ för att öka  

områdets biologiska värde.  

Halvöppen, näringsrik hagmark som står under igenväxning. 

Hagen betas av ett fåtal får. En kraftledning sträcker sig  genom 

hagen och  en mindre  grusstig  går genom den  östra delen av om-

rådet. I  den norra delen förekommer spridda dungar med ek och 

björk och på  en mindre bergshöjd växer  ek och tall. Ekarna har 

grov bark och är vidkroniga  och vissa har blottad kärnved. I  fält-

skiktet växer den hävdgynnade  gullvivan glest. Välutvecklade  

brynmiljöer finns i nordvästra delen av området.  Centralt i hag-

marken ligger även en blockrik och mager bergknalle  med något 

äldre till medelålders träd. Flera sälgar har spår efter hackspettars 

födosök och  gnagspår efter insekter. Fältskiktet domineras av 

gräsarter med inslag av hävdgynnade  naturvårdsarter som gull-

viva och prästkrage. Inom området finns en uppföljningsyta för  

hävdgynnade  arter. Död ved förekommer i form av  enstaka  

liggande döda träd.   

 



  

  

 

 

 Funktion 

 Mål för området 

 Åtgärder 
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Den  södra delen av hagmarken ligger längs Kräppladiket och är 

av fuktigare karaktär. I sydöstra delen av hagmarken finns en täm-

ligen tät björkskog på  fuktig mark. I buskskiktet växer hägg  glest  

och  i  fältskiktet förekommer naturvårdsarten ormbär. Död björk-

ved förekommer rikligt i  olika nedbrytningsstadier.  Hagen är ett  

populärt besöksmål för förskolor m.fl. Delar  av hagen  används 

även för hundrastning.  

 Skapar spridningssamband för ängsväxter  

och insekter i naturreservatet.  

 Visar spår av äldre kulturlandskap.  

 Utflyktsmål för pedagogisk verksamhet och 

rekreation.  

 Ett sammanhållet natur- och kulturlandskap 

tillsammans med skötselområdena Hö 4 och 

L  3.  

 Halvöppet landskap med en variation av löv-

skogsdungar och öppen mark samt välut-

vecklade brynmiljöer.  

 Område tillgängligt för rekreation  och peda-

gogisk verksamhet.  

 Området binds samman med det övriga 

naturreservatet genom en naturstig längs 

Kräppladiket.   

 Bete alternativt slåtter  för att gynna såväl 

ekologiska, kulturhistoriska och landskaps-

mässiga värden.  

 Omgivande brynmiljöer tillåts att  utvecklas 

fritt för att främja dess ekologiska värden.   

 Ett alternativ för att  ytterligare främja biolo-

gisk mångfald i området är inplantering av 

blommande och bärande  växter såsom vild-

körsbär (fågelbär), rönn, slån och nypon.  

 I norra delen av objektet kan tydligare  

dungar av björk respektive ek skapas genom 
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selektiv gallring för att förstärka kontrasten 

mellan ett öppet och slutet landskap.  

 Utplacering av sittplatser och informations-

skyltar. Möjligen kan en del av hagen klip-

pas för att skapa tillgängliga  gräsytor för 

vistelse och rekreation.  

 Utred möjligheten att stärka  områdets rek-

reativa  och biologiska värden  längs natur-

stigen genom att anlägga  en ny damm  eller 

våtmark vid Kräppladiket.  

Området är en trädbärande hage på bergig mark som är utpekad 

som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. I hagen växer såväl äldre tall 

och ek som yngre efterträdare av ek. På några av tallarna växer 

den rödlistade talltickan (NT) och på flera ekar finns den röd-

listade ektickan (NT). Även lind, gran och sälg förekommer i 

området. I buskskiktet växer enbuskar, björk och hassel. På äldre 

hassel växer naturvårdsarten hasselticka. I fältskiktet finns inslag 

av en hävdgynnad flora med arter som prästkrage och gökärt. Död 

ved förekommer tämligen sparsamt i form av lågor och torrträd, 

varav en del grövre. Den vedlevande arten stekelbock som trivs i 

solexponerad, stående död ved har noterats i området. 

 Gamla ädla lövträd med en värdefull in-

sektsfauna och lavflora. Området fyller en 

viktig funktion i habitatnätverket för ekle-

vande arter, samt för spridning av ängs-

växter och därtill knutna insekter.  

 Betad halvöppen mark.  

 Bete  eller slåtter. Slåtter  bör ske årligen och 

lämpligen i slutet av juli eller i början av 

augusti. Upptag  görs senast en vecka efter 

slåttern.  
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 Åtgärder för  pollinerande insekter, t.ex. 

boplatser för solitära bin.   

Söder om Snösätra industriområde, på  vardera  sida om Kräppla-

diket,  fortsätter den halvöppna karaktär som är typisk för Kräppla-

dalen. Den norra delen, Hö 4a, präglas av en fuktäng med hög-

växande gräs och örter. Det förekommer även brynmiljöer  domi-

nerade  av vide och björk. Fuktängen binds samman med området 

söder om Kräppladiket, Hö 4b, genom en bitvis spångad naturstig, 

Kräpplaspåret. En mindre träbro leder över diket. Marken i områ-

det är torrare och domineras av frisk örtvegetation med arter som 

hundäxing och dungar med huvudsakligen björk. Väster om 

Snösätravägen ligger en halvöppen gräsmark, Hö 4c, med inslag  

av björk och vide. I  fältskiktet förekommer arter som humle-

blomster, liljekonvalj, älggräs och hallon. Marken är under 

igenväxning.  

 Området bidrar med att skapa dynamik 

mellan öppet och slutet landskap i 

Kräppladalen.  

 Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  

värde och värdefulla som spridningszoner 

för ängsväxter och insekter.  

 Området är värdefullt för rekreation.  

 Utgör en lugn och rofylld zon i naturreser-

vatet.  

 Skapa ett sammanhållet natur- och kultur-

landskap tillsammans med skötselområdena  

Hö 2 och L  3.  

 Den visuella kopplingen i öst-västlig rikt-

ning  görs tydligare  genom att skapa bättre  

utsiktsmöjligheter.  

 Rekreationsvänligt område som utgör en 

lugn zon i naturreservatet.  
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 Slåtter eller bete är lämpligt på de öppna  

markerna för  att fortsätta hålla landskapet 

öppet, förbättra den visuella upplevelsen 

men även för att öka områdets biologiska 

värde. Marken bör  slås årligen. Slåtter sker 

lämpligen  i slutet av juli eller i början av 

augusti. Upptag  görs senast en vecka efter 

slåttern.  

 Naturstigen hålls öppen genom slåtter och 

eventuell slyröjning. I lämpligt läge kan 

även inplantering av solitär ek göras.  

 Åtgärder för  pollinerande insekter, t.ex. 

boplatser för solitära bin.  

Genom Kräppladalen sträcker sig en öppen gräsmark längs en 

grusad gång- och cykelväg. I de västligaste delarna utgörs om-

rådet av klippta gräsmattor. En befintlig informationsskylt finns i 

områdets västra del. En näringsrik fuktäng med en bård av vide 

men även aspsly sträcker sig norr om Br 1b och österut. Brynmil-

jöer förekommer också i området. Längs gång- och cykelvägen 

växer bestånd av asp. Ett fruktträd som används som klätterträd 

finns i den östra delen av objektet. Längs med Ö 1b finns ett ängs-

marksparti med högvuxna gräsarter. Inom område Ö1 b finns 

moderna lämningar efter militära anläggningar från andra världs-

kriget. 

 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan 

öppet och slutet landskap i Kräppladalen.  

 Skapar spridningssamband för ängsväxter  

och insekter i naturreservatet.  

 Bildar flera naturliga entréer in i området.   
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 Bevara och framhäva landskapets öppna  

karaktär och stärka ängsmarkens biologiska 

värden. Lyft fram landskapets olika kvalite-

ter och skillnaden mellan olika vegetations-

typer.  

 Flera tydliga mindre entréer med vägvisning  

och informationskyltar  samt sittplatser.  

 Möjligheter till rekreation i form av t.ex.  

motionsslinga,  utegym eller odling.  

 Möjligheter till lek och pedagogisk verk-

samhet.  

 Utred markföroreningar  och sanera even-

tuellt marken vid platsen för de  gamla  

skjutbanorna.  

 Fortsätt klippa  gräs med maskin på delar där 

denna  skötsel redan utförs för att främja till-

gången på öppna  gräsytor som kan användas 

för rekreation.  

 Slåtter kan vara ett alternativ på ängsmarken 

för att öka områdets biologiska värde. Mar-

ken bör slås årligen. Slåtter bör ske i juli-

augusti. Vid slåtter används redskap som  

skär eller klipper av vegetationen. Det av-

slagna höet bör tas upp senast en vecka efter 

slåttern.  

 I lämpliga lägen kan inplantering av ek 

göras för  att stärka ekmiljöerna och sprid-

ningssambanden i området.  

 Ett alternativ för att  ytterligare främja  

biologisk mångfald i området är  genom 

inplantering  av blommande och bärande  

växter såsom vildkörsbär (fågelbär), rönn, 

slån och nypon. Gynna dessa arter vid 

eventuell gallring eller röjning.  
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 Lämna bård med vide men håll efter aspsly.  

Träd eller grenar som hänger ut över gång- 

och cykelväg kan tas bort.  

 Utveckla sittplatser med möjlighet att äta  

medhavd matsäck.  

 Upprustning av bänkar och belysning längs 

gång- och cykelväg behövs.  

I norra delen av reservatet ligger  två friska och frodiga  gräs-

marksområden,  Ö  2a-b. Området Ö 2a  inramas av  det norra och 

södra koloniområdet samt av skogsområden  längs Snösätravägen. 

Ett par naturstigar sammanbinder området med närliggande  

skötselområden. Område Ö 2b ligger i områdets nordligaste del i  

anslutning till den befintliga  gång- och cykelbron. Här förekom-

mer en del sly i anslutning till den kraftledning som går igenom 

området.  

 Bidrar till  att skapa dynamik mellan öppet 

och slutet landskap i naturreservatet.  

 Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  

värde och värdefulla som spridningszoner 

för ängsväxter och insekter.  

 Inbjudande  Entré till naturreservatet vid Ö  

2a.  

 Inbjudande  entré  till reservatet vid Ö  2a.   

 Ängsmark med ekologiska och upplevelse-

mässiga värden.  

 Förslag finns på  att anlägga hundrastområde  

eller hundrastgård inom området.  

 Slåtter kan vara ett alternativ för att öka  

områdets biologiska värde. Marken bör slås 

årligen. Slåtter bör ske i juli-augusti. Vid 
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slåtter används redskap som skär eller klip-

per av vegetationen. Det avslagna höet bör 

tas upp senast en vecka efter slåttern.  

 Viss röjning av lövsly kan vara lämplig för  

att hålla området öppet och göra det mer 

attraktivt för rekreation.  

 Eventuell markering  eller stängsling av 

hundrastområde  eller hundrastgård.  

Öppen till halvöppen gräsbeklädd yta som troligen tidigare varit 

upplagsyta. Området är under igenväxning. Dungar med björk, 

vide och nypon förekommer. Området kantas av lövskogsvegeta-

tion bestående av framförallt björk som vetter mot Kräppladiket 

där det också  går en naturstig. På  en kulle  centralt  i området växer  

ett stort bestånd av jätteloka.  I områdets västra del finns ett löv-

sumpskogsparti.  

 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan 

öppet och slutet landskap i Kräppladalen.  

 Områdets karaktär  av öppen till halvöppen 

mark kan utvecklas.  

 Möjlighet att stärka områdets attraktion 

genom att anlägga  en ny  damm/våtmark vid 

Kräppladiket som sträcker sig längs båda  

sidorna av diket.  

 Eventuellt inhägnat hundrastområde.  

 Slåtter bör ske  årligen  med skärande eller 

klippande redskap, t.ex. slåtterbalk (ej av-

slitande). Efter slåttern förs det avslagna  

höet bort. Det bör dock få ligga kvar och 

fröa av sig några dagar (högst en vecka). 

Slåtter sker lämpligen i slutet av juli eller i 

början av augusti. Vid lång vegetations-

säsong kan marken behöva slås ytterligare  
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en gång. Stråket med sumplövskog i områ-

dets västra del bör dock sparas och lämnas 

för fri utveckling.   

 Jätteloka kan behöva bekämpas.  

 Eventuell stängsling och skyltning  av områ-

det för hundrastning.  

I norra delen av reservatet förekommer ett par öppna  ytor. Längs 

järnvägen ligger en äng, Ö  4a, dominerad av kirskål. Enstaka  

exemplar av jätteloka förekommer som en del av ett bestånd som 

sträcker sig in i omgivande lövskog och längs järnvägen. Längre  

österut längs Magelungsvägen ligger en öppen gräsmark, Ö  4b, 

med videbuskar som bildar en brynmiljö mot vägen och en 

buffertzon mot fuktskog  i sydväst.  

 Områdena bidrar med att skapa dynamik 

mellan öppet och slutet landskap i natur-

reservatet.  

 Bidrar till att skapa spridningssamband för  

ängsväxter mellan naturreservatet och 

Högdalstopparna.  

 Öppen gräsmark som erbjuder spridnings-

vägar för hävdgynnade växter i landskapet.  

 Ytorna bör slås regelbundet för att förhindra  

igenväxning.   

 Jätteloka kan behöva bekämpas i Ö  4a.  

Rågsveds naturreservat innefattar två koloniområden. Det södra 

området anlades i början av 1960-talet på tidigare odlingsmark 

och det norra området tillkom 1981. Koloniområdena består av 
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omväxlande skötta och oskötta gräsytor och diverse mindre bodar 

och  små byggnader. I området finns blommande buskar och od-

lingar. Komposter, rishögar och bräd- och skräphögar förekom-

mer. I det södra koloniområdet finns en liten damm med vatten 

samt  yngre träd av björk och tall. I den  norra delen  växer yngre  

till medelålders ädellövträd. I det norra koloniområdet förekom-

mer aplar och andra  yngre fruktträd.  Vägkanterna  längs det norra  

koloniområdet är artrika och av ängsmarkskaraktär.  

 Rekreation i form av odling och trädgårds-

skötsel.  

 Bidrar  till omväxling i naturreservatet både  

upplevelsemässigt och ur biologisk syn-

vinkel.  

 Odling och trädgårdsskötsel som kan för-

stärka upplevelsen för allmänheten utan 

negativ påverkan på den omgivande skogen, 

vattenmiljön och de öppna  ytorna.  

 Bibehålla  artrika vägkanter.  

 Områden och byggnader ska hållas i städat 

och vårdat skick.  

 Slåtter längs områdets artrika vägkanter. 

Slåtter bör ske i juli-augusti. Vid slåtter an-

vänds redskap som skär eller klipper av 

vegetationen. Det avslagna höet bör inte  

lämnas kvar på området.  

Vid Kräppladammarna finns en välskött odlingsyta  (dock i nu-

läget  utan avtal med markägaren). Odlingen  drivs av föreningen 

Tillväxt som här odlar ätbara växter och har planterat en del 

fruktträd.  
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 Rekreation i form av odling och trädgårds-

skötsel.  

 Bidra till omväxling i naturreservatet både  

upplevelsemässigt och ur biologisk syn-

vinkel.  

 Bibehålla  artrika vägkanter.  

 Odling och trädgårdsskötsel som kan förstär-

ka upplevelsen för allmänheten utan negativ 

påverkan på den omgivande skogen, vatten-

miljön och de öppna  ytorna.   

 Området  ska hållas i städat och vårdat skick.  

 Slåtter längs områdets artrika vägkanter. 

Slåtter bör ske i juli-augusti. Vid slåtter 

används redskap som skär eller klipper av 

vegetationen. Det avslagna höet bör inte  

lämnas kvar på området.  

Området är en grävd damm som  anlades 2007  genom fördämning  

av Kräppladiket.  Dammen löper i en slinga med en  halvö i mitten. 

Vattnet är solexponerat med en gles förekomst av träd och buskar. 

Kring kanterna växer starrarter, skogssäv och kaveldun. På botten 

syns ingen vegetation utan endast lerbotten. Inga ägg efter grodor 

har vid inventering noterats i dammen. Gräsänder använder vatt-

net. En liten gångbro skapar en förbindelse mellan omgivande  

mark och halvön, runt vilken en naturstig  går. På båda sidor om 

vattnet finns bänkbord. En utsiktsplats med bänkar finns vid dam-

mens mynning. Området är ett populärt utflyktsmål, inte minst för  

förskolor. Dammen tar tillsammans med Kräppladiket emot dag-

vatten från villaområdena vid Huddingevägen. Enstaka exemplar 

av jätteloka har noterats i området.  
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 Bidrar med dagvattenrening.   

 Värdefull miljö för många våtmarksarter.  

 Utflyktsmål för pedagogisk verksamhet och 

rekreation.  

 Skapar tillgänglig lugn zon med utblickar 

över vatten och våtmark.  

 Ett välbesökt område för  rekreation, 

pedagogisk verksamhet och vattenrening.  

 God konnektivitet med närliggande  

våtmarksområden.  

 Skapa nya platser för samvaro med bänk-

bord ovanför dammen.  

 Förstärk  naturstråk som  binder samman 

dammen med naturreservatet i östlig och 

västlig riktning.  

 Informationsskyltar om Kräppladiket, dam-

mens och våtmarkers värden kan vara lämp-

ligt att sätta upp i området.  

 Förstärk  utsikt/visuell och fysisk koppling  

från dammen ut mot våtmarken i öster. 

Naturstigen binds samman med naturstråk 

längs vattendraget.  

 Jätteloka kan behöva bekämpas.  

När sjön Magelungen sänktes anlades Kräppladiket för att dika ut 

och omvandla  Kräppladalen till användbar ängsmark. Sedan 

1950-talet är drygt 900 meter av diket förlagt i en kulvert som för  

dagvatten från villaområdena vid Huddingevägen.  Kräppladiket är 

lugnflytande och rinner genom våtmark, skogar och betesmarker.  

Vattendraget har viss igenväxningskaraktär men har i stora delar 

fortfarande  öppet vatten. Vattendraget har  ett slingrande lopp i  

nordväst men är uträtat närmare sjön med breddningar på några  
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ställen. I kanterna längs delar av vattendraget växer kaveldun med  

mindre inslag  av vass. Längs Kräppladikets sidor finns en våt-

mark med högvuxna gräsarter och spridda dungar med vide.  

 Våtmarken kring  Kräppladiket har ett högt 

naturvärde med rik och varierad flora och 

fauna och är av betydelse för den biologiska 

mångfalden. Vatten- och strandmiljöerna  

skapar spridningsmöjligheter för många  

arter samt ett  gynnsamt lokalklimat.  

 Kräppladiket bidrar med dagvattenrening.  

 Rofyllt och relativt tyst område med stark 

naturkänsla. De  täta  videsnåren ramar in 

våtmarken och skapar ett inre rofyllt och 

från omgivningen avskilt naturrum med 

trolsk stämning.  

 Området har pedagogiska värden.  

 Ett välbesökt område  för  rekreation, 

pedagogisk verksamhet och vattenrening.  

 Område värdefullt för den biologiska 

mångfalden kopplad till våtmarksmiljön.  

 Utvidga dammen söderut och utöka vatten-

området genom meandring av omgivande  

vattendrag för att förbättra dagvattenre-

ningen.  

 Förbättra områdets potential för groddjur  

genom anläggande av groddammar.  

 Förstärkt naturstråk  med naturstig  som bin-

der samman Kräppladiket och omgivande  

mark med naturreservatet i östlig och västlig  

riktning. Naturstråket bör innebära  att ro-

fylldheten bibehålls.  

 Enkla sittplatser  (t.ex. stockar)  kan placeras 

inne i våtmarken och informationsskyltar 
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kan placeras i gränslandet mellan dammen 

och diket för att sprida kunskap om t.ex. 

våtmarkers naturvärden och om dagvatten-

rening.  

 Håll efter sälgsly för att  bibehålla  

öppenheten i våtmarken.  

Området utgörs av en strandzon längs en del av sjön Magelungen 

och längs våtmarker i anslutning till det vattendrag som rinner ut i 

sjön. Vattendraget är lugnflytande och domineras av öppet vatten 

i söder men har i vissa delar ett mer svårdefinierat lopp genom 

vassen. I norr domineras området av ett större vassområde och i 

kanterna växer vide med ett glest inslag av äldre sälg och al. 

Längs den västra kanten finns bitvis en kraftig igenväxning i 

strandzonen medan vass dominerar i andra delar. Död ved före-

kommer bitvis rikligt i videsnåren. Ute i vassen bildas små luckor 

som erbjuder skydd för fågel samt uppväxtområden för fisk och 

eventuellt även groddjur. Vassbältet fortsätter därefter ner längs 

den västra sidan av Magelungen. Fagersjöviken har höga biolo-

giska värden för bl a fågelliv, fladdermöss och andra arter knutna 

till våtvarker. Naturvårdsarter som observerats i området är små-

fläckig sumphöna (VU), kärrsångare, rörsångare, sävsångare och 

sävsparv. I den nordvästra delen, i anslutning till koloniområdet, 

finns en spång som är trasig, vilket vilket gör att det saknas en 

koppling mellan våtmarken och omgivande naturmiljöer i natur-

reservatet. 

 Område  värdefullt  för  den biologiska 

mångfalden kopplad till våtmarksmiljön. 

Vid stränderna längs Magelungen och i 

vattendragen finns gott om insekter vilka  

utgör  en viktig födoresurs för fladdermöss 

och häckande fåglar.  

 I de träd- och buskklädda strandmiljöerna  

finns gott om häckningsplatser för fåglar och 

vattenmiljöerna är lämpliga platser för grod-

djurslek.  

 Rofyllt område värdefullt för rekreation.  



 

  

 

 Mål för området 

 Åtgärder 

 Vattendrag och omkringliggande våtmark (Vo 4) 

 

 Beskrivning 

  

 

 

 

 

  

 

  Funktion 
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 Ett välbesökt område  med höga  rekreations-

värden.  

 Område värdefullt för biologisk mångfald 

kopplad till våtmarksmiljöer.  

 Skapa en koppling mellan östra och västra  

delen av Magelungen genom en spångad 

naturstig  genom våtmarken. Laga trasiga 

spänger.  

 Utveckla våtmarken genom t.ex. dämning av 

dalgången.  

 Skapa vyer mot sjön och bättre kontakt med 

vatten genom att exempelvis anlägga  en 

brygga eller ett utsiktstorn vid Magelungens 

västra strand och möjligen en målpunkt för  

samvaro längs den nordöstra delen av 

stranden.  

 Zonering  genom punktvis röjning av vass  

för att skapa  en varierande livsmiljö för  fis-

kar, fåglar, insekter mm., samtidigt som det 

skapar siktlinjer och en tillgänglighet till 

vattnet vilket ökar platsens rekreationsvärde.  

Området består av en våtmark som även omger ett vattendrag som 

mynnar ut i Magelungen. Området är i en igenväxningsfas och 

täta partier med vide förekommer. Minde vassinslag finns närmast 

vattnet men jättegröe dominerar de öppna fuktiga partierna. Vat-

tendraget är rätat och kanaliserat. Vattendraget är bitvis öppet och 

bitvis kraftigt igenvuxet med jättegröe. 

 Område  värdefullt för  biologisk mångfald  

kopplad till våtmarksmiljöer, framförallt 

fåglar, fiskar  och groddjur.  



  

  

 

 Mål för området 

 Åtgärder 

 

 

   

Aktivitetsytor (Y) 

Del av Snösätra industriområde (Y 1) 

 

 Beskrivning 

 

  Funktion 
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 Ett välbesökt område  med höga  rekreativa  

värden.  

 Område värdefullt för  biologisk mångfald  

kopplad till våtmarksmiljöer.  

 Öka tillgängligheten och rekreationsvärdet 

genom att öppna upp siktstråk i sydlig  

riktning.  

 Skapa bättre kontakt med vattnet  genom att 

exempelvis skapa små platser för samvaro 

och möjligen genom att öppna upp vatten-

draget något.  

 Skapa en koppling mellan den östra och 

västra delen av Magelungen genom en 

spångad naturstig  genom våtmarken.  

 Viss gallring av vide kan långsiktigt behövas 

för att hindra att  området växer igen.  

Den södra delen av Snösätra industriområde ingår i reservatet. 

Området har varit planlagt som industriområde sedan 1958.  I 

nuläget arrenderar staden ut marken på 3-månaderskontrakt till 

verksamheter huvudsakligen inom bygg- och återvinningsverk-

samhet. Sommaren 2015 genomfördes en utställning med gatu-

konst och området präglas i stor utsträckning av gatukonsten. 

Industriområdet bryter av det annars sammanhängande  mosaik-

artade landskapet.  

 Restaurerad naturmark med möjlighet att 

anlägga  en rekreativ aktivitetsyta såsom en 

hundrastgård.  



 

  

 

 Mål för området 

 Åtgärder 

 Upplagsområde (Y 2) 

 

 Beskrivning 

  

  Funktion 

  Mål för området 

 Åtgärder 
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 Konkreta mål för naturmarken tas fram i ett  

senare  skede.  

 Förslag finns på  att omvandla en del av om-

rådet till hundrastområde eller hundrastgård.  

 Utredning av markföroreningar och even-

tuell sanering av  industrimarken.  

 Förslag på  åtgärder för området tas  fram i ett  

senare skede.  

Större vegetationsfri yta som tidigare varit grusupplag. I området 

förekommer  en del grovavfall.  

 Fyller ingen särskild funktion i nuläget.  

 Denna  yta bör tillgängligöras för skötsel av 

reservatet.   

 En del av ytan kan användas som parke-

ringsplats för reservatets besökare.  

 Delar av ytan kan återsällas till naturmark.  

 Skapa möjligheter  att använda  ytan vid 

förvaltning  av reservatet, t.ex. genom 

instängsling  av området.  

 Anläggande  av parkeringsplats.  

 Del av ytan som inte används som  

aktivitetsyta återställs till naturmark.  



  

  

 

  

 

Kultur- och fornlämningar 

Förhistoriska och historiska lämningar 

 

 Beskrivning 

 

 Funktion 

 Mål för områdena 

 Åtgärder 
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Inom området finns förhistoriska lämningar i form av bland annat 

gravar, stensättningar och terrasseringar, vilka visar att området  

utnyttjats för bosättningar under förhistorisk tid  (se bilaga 2.1).  

 

Även lämningar från torpet Snösätra, en vägbank och två täkter  

har identifierats.  

 Berättar om den historiska utveckling som  

skett inom området. Lämningarna utgör där-

med en viktig betydelse för att kunna förstå 

de samband och strukturer som finns läsbara  

i landskapet idag.  

 Bevara och synliggöra lämningarna och de  

strukturer i landskapet som vittnar om land-

skapets tidigare användning.  

 Visualisera lämningarna  genom skyltning  

där det saknas. Skyltarna bör beskriva res-

pektive lämnings värde  genom att det sätts i 

relation till dagens landskap.  

 Skötsel av  ängs- och betesmarker för att  

förhindra igenväxning och för att  gynna art-

diversiteten, av vilken rester från tidigare  

användning fortfarande ses spår.  

 I den detaljerade  skötselplanen som ska tas 

fram för  reservatet kommer  även skötsel och 

vård av forn- och kulturlämningar i området  

att beskrivas mer detaljerat.  



 

  

 

  Lämningar från modern tid 

 

 Beskrivning 

 

 Funktion 

 Mål för områdena 

 Åtgärder 

 

 Beskrivning 
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Inom området finns rester från andra världskriget som  utgörs av 

cirkulära  fundament som använts till luftvärnskanoner, husgrun-

der och en skjutbana. Det finns också lämningar från det flykting-

läger för baltiska flyktingar som bestod av pålade  baracker  (se  

bilaga 2.1).  

 Berättar om den historiska utveckling som  

skett inom  området. Lämningarna utgör 

därmed en viktig betydelse för att kunna  

förstå de samband och strukturer som finns 

läsbara i landskapet idag.  

 Bevara och synliggöra lämningarna och de  

strukturer i landskapet som vittnar om 

landskapets tidigare  användning.  

 Utred  markföroreningar  och sanera even-

tuellt marken vid platsen för de  gamla  

skjutbanorna.  

 Visualisera lämningarna  genom skyltning  

där det saknas. Skyltarna bör beskriva res-

pektive lämnings värde  genom att det sätts i 

relation till  dagens landskap.  

 I den detaljerade skötselplanen som ska tas 

fram för  reservatet kommer även skötsel och 

vård av forn- och kulturlämningar  i området 

att  beskrivas mer detaljerat.  

Anordningar för  friluftslivet  
 

Rågsveds friområde utgör ett varierat  och  intressant landskap med 

stora möjligheter  för friluftsliv. I förvaltningen av området bör 

möjligheten till mångfald av upplevelser bevaras och förstärkas. 

De olika landskapsrummen med dess historiska kontinuitet kan 
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ytterligare förstärkas med hjälp av skötsel av de olika naturty-

perna som beskrivs under kapitel 2.2, Råd och riktlinjer för 

skötsel. Landskapsrummen binds ihop av ett orienterbart, lättill-

gängligt gångvägssystem som vägleder besökaren genom en 

mångfald av landskapsupplevelser samt till områdets olika mötes-

platser  (figur 2.2). Ett antal rofyllda slingor och platser inom  

Rågsveds friområde har pekats ut i en särskild vägledning, Guide  

till tystnaden 2017 (figur 2.3). I arbetet med skötselplanen har 

gjorts en avvägning och zonering  av förslag till aktivitetsytor och 

områden för upplevelse av rofylldhet, vilket indirekt framgår av 

beskrivning  av respektive område.  

 

Figur 2.2  Anordningar för friluftslivet inom reservatsområdet.  



 

  

 

 

 

  Generella riktlinjer 
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Figur 2.3  Karta över rofyllda  platser utpekade i Guide  till tystnaden: 1. Vid  
dammarna, 2. Längs vägen  med utsikt, 3.  Med utblick  över kolonilotterna, 4. 
Längs Kräppladiket, 5. I ek- och hasselbacken, 6. I granskogen.  

Skötselåtgärder för friluftslivet är inarbetade under olika natur-

typer och skötselområden. Här följer skötselmål för särskilda 

anordningar för friluftslivet. 

ENTRÉER, INFORMATIONSSKYLTAR OCH 

GRÄNSMARKERING –  I samband med inrättandet av natur-

reservatet markeras gränserna ut genom markering på träd och 

med särskilda skyltar. Vid de större entréerna till området sätts  

informationstavlor upp. Utöver dessa informeras om fornläm-

ningar eller andra intressanta platser i reservatet. Skyltarna  

kontrolleras årligen och trasiga eller oläsliga delar byts ut eller  

rengörs.  

STIGAR, SPÄNGER OCH GÅNGBROAR  - För att kanalisera  

besökarna och minimera  påverkan på ömtåliga naturtyper, kan 

stigarna märkas ut med diskreta markeringar. Befintliga spänger 

och broar ska hållas i gott skick. Det är även viktigt att se till att 

dräneringen för  gångstigar/motionsspår fungerar, men att detta  

görs utan betydande påverkan på  intilliggande våtmarker.  För att  

de som rör sig längs gångstigarna ska känna sig säkra, bör en 

försiktig slyröjning  ske  på båda sidorna om stigarna,  där man 

sparar bärande buskar och träd. Vid eventuell stängsling i sam-

band med anläggning av betesmark ska tillgängligheten för 

allmänheten beaktas på ett lämpligt sätt.  
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GRILL- OCH SITTPLATSER - Många befintliga bänkar är i 

dåligt skick och behöver bytas ut eller  klottersaneras. Därefter bör 

anordningarna kontrolleras årligen och trasiga delar bytas ut. 

Möjlighet finns att utöka  antalet rastplatser, t.ex. med stockar, 

parkbord osv.  Särskilt anordnade  grill- och sittplatser för personer 

med funktionsnedsättning bör eftersträvas.  

ROFYLLDA PLATSER - Ett antal rofyllda slingor och platser 

inom Rågsveds friområde har pekats ut i en särskild vägledning  

(Guide till tystnaden). De rofyllda platserna kan med fördel mär-

kas ut i terrängen, med framtaget skyltmaterial.  

ARTRIKA  VÄGKANTER - På flera håll  i området finns artrika  

vägkanter, särskilt i anslutning till koloniområdena. Dessa väg-

kanter bör hållas efter genom slåtter för att bevara mångfalden av 

ängsväxter. Slåtter bör ske med skärande eller klippande redskap,  

t.ex. slåtterbalk (ej avslitande). Efter slåttern förs det avslagna  

höet bort. Det bör dock få ligga kvar och fröa  av sig några dagar 

(högst en vecka). Slåtter sker lämpligen i slutet av juli eller i 

början av augusti.  

TRÄDFÄLLNING OCH HANTERING AV DÖD VED – För 

varje skötselområde och i riktlinjer för naturtyper står vad som 

gäller för trädfällning och död ved. Ambitionen är att så mycket 

död ved som möjligt ska sparas för att gynna det naturliga krets-

loppet och mångfalden i skogen. Död ved i form av fällda träd 

kan sparas på ett anpassat sätt så att det inte motverkar frilufts-

värdena. Det innebär att den döda veden läggs ut olika i förhål-

lande till omgivande naturmiljöer och gångvägar m.m. T.ex. kan 

hela träd sparas i mer naturskogslika och mindre tillgängliga 

delar, medan enbart stammar placeras ut naturligt i andra, mer 

tillgängliga delar. I kulturpräglade marker kan veden travas på ett 

sätt som ser vårdat ut, med förklarande skyltning. Hur hantering 

av den döda veden ska ske bör preciseras i en detaljerad skötsel-

plan. Om biologiskt värdefulla träd fälls i parkmiljöer där det är 

olämpligt att lämna död ved kan dessa med fördel flyttas och 

placeras ut i reservatet som faunadepåer. 

Utöver anvisningarna i respektive skötselområde kan det vid vissa 

tillfällen finnas skäl att ta ned träd som är på väg att falla för att 

undvika personskador eller skador på byggnader vid vägar, park-

vägar, fastigheter eller koloniområden. Efter besiktning och risk-

bedömning kan man då komma fram till att det är nödvändigt att 

fälla trädet. Grenar och kvistar tas bort på det fällda trädet medan 

stammarna generellt ska lämnas kvar i skogen. Det samma kan 
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gälla vid utbrott av trädsjukdomar (t.ex. almsjuka) som angriper 

träden epidemiskt. I  de  fall ett angripet träd står placerat  så att det 

utgör en risk för tredje man, t.ex.  vid gångväg  eller anläggning, 

kan det angripna trädet behöva fällas. Generellt sparas stammarna  

även i detta fall.  

JÄTTELOKA  –  Jättelokan kan på vissa håll  vara  ett problem. Det 

finns olika sätt att bekämpa  jättelokor. Det effektivaste sättet, om  

beståndet är mindre, är rotkapning eller uppgrävning. Efter be-

kämpning måste området hållas under uppsikt under tio år efter 

eventuella nya plantor, eftersom jättelokan kan ligga  vilande  i 

marken under lång tid. Avskurna blomställningar bör inte lämnas  

kvar på plats, då  det  finns risk för att fröna mognar och gror. 

Eventuella blomställningar ska förstöras,  inte komposteras.  Även 

andra invasiva växtarter  kan behöva bekämpas i området.  

KULTUR- OCH FORNLÄMNINGAR –  Vid skötselåtgärder ska  

kultur- och fornlämningar särskilt beaktas. Röjning, gallring och 

avverkning kräver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen, under 

förutsättning att den sker på ett sådant sätt att lämningarna inte  

skadas eller förändras. Eventuell körning med skogsmaskin ska  

ske på tjälad mark eller under sådana väderförhållanden så att  

markskador inte uppstår. Enskilda lämningar får inte köras över 

eller övertäckas med ris. Träd skall fällas ut från lämningen för att  

undvika släpskador. Lämningar ska  grovrensas på  kvistar och 

annat skogsavfall.  

HUNDAR I NATURRESERVATET  –  För att flera intressen ska  

kunna samsas på  en liten yta får endast kopplade hundar medföras 

i reservatet. Föreskriften gäller inte inom hundrastområde  eller 

hundrastgård.  Tidigare  beslut om hundrastområde kommer att  

upphävas och nya avgränsade hundrastområden bör inrättas i 

reservatet. För förslag på lämpliga platser för dessa, se figur 2.3.  
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Figur 2.3 Föreslagna ytor för anläggning av hundrastområden eller 
hundrastgårdar.  

UNDERHÅLL - Uppgifter om underhåll så som klottersanering, 

sanering av avfall i området, soptömning, snöröjning samt andra 

driftfrågor fastställs av stadsdelsförvaltningen i den detaljerade 

skötselplanen. 

Uppföljning och  dokumentation  

Naturvårdsförvaltaren dokumenterar utförda  åtgärder samt annat 

som kan vara  av intresse för förvaltningen. Dokumentation bör  

lämpligen ställas samman årligen. Dokumentationen är väsentlig  

då den ska ligga till grund för fortsatta åtgärder inom området, 

ändring i förvaltningen och som underlag för eventuell revidering  

av skötselplanen.  

 

Vid dokumentation kan bland annat anges:  

- Plats för åtgärden, åtgärdens art och tidpunkt för utförande.  

- Notering  om åtgärdens effekt.  

- Kostnader för naturvårdsförvaltningen.  

 

Det är även av stort värde om förändringar dokumenteras 

fotografiskt.  
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Bilaga 2.1. Tabell över registrerade kultur- och fornlämningar inom reservatsområdet.  För ytterligare information om lämningarna, se  

www.fornsok.se  

Raä-nummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning Status 

Brännkyrka 183:1 Lägenhetsbebyggelse (torp) Övrig kulturhistorisk lämning Okänd 

Brännkyrka 184:1 Lägenhetsbebyggelse (torp) Övrig kulturhistorisk lämning Okänd 

Brännkyrka 236:1 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Brännkyrka 236:2 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Brännkyrka 251:1 Fornlämningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Huddinge 475 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 233 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 234 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 291 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 292 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 305 Hällristning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 311 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 312 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 314 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 319 Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 321 Militär anläggning övrig Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 334 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 339 Militär anläggning övrig Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 341 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 343 Fornlämningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 345 Samlingsplats Uppgift om Välbevarad 

Stockholm 346 Offerplats Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 356 Samlingsplats Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 359 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 360 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 
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Raä-nummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning Status 

Stockholm 361 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 363 Ristning, medeltid/historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 371 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 375 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 377 Stensättning Bevakningsobjekt Välbevarad 

Stockholm 378 Lägenhetsbebyggelse (torp) Bevakningsobjekt Skadad 

Stockholm 379 Stensättning Bevakningsobjekt Välbevarad 

Stockholm 381 Stridsvärn Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 387 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Skadad 

Stockholm 389 Stensättning Fornlämning Välbevarad 

Stockholm 390 Stensättning Bevakningsobjekt Välbevarad 

Stockholm 392 Fyndplats Uppgift om Välbevarad 

Stockholm 394 Terrassering Bevakningsobjekt Välbevarad 

Stockholm 395 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 

Stockholm 919 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning Välbevarad 
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 Bilaga 2.2. Karta över skötselområden i Rågsveds naturreservat. 



 

  

Skatepark 

Koppling 
Högdalens centrumRågsveds naturreservat 

FRAMTIDSVISION Kulturhuset Cyklopen 

Entréplats med aktivitetsnod Meandering av diket med 
för spontanidrott och samlings- spänger som ger vattenkontakt. 

Förslag på eko-sociodukt över väg 
för koppling mot Hagsätraskogen. RÅGSVEDS CENTRUM 

Naturläralek och picknickplats. 
Förstärkta bryn mot bebyggelse för 
ökad rumslighet och ekologiskt värde. 

Elljusspår 

Perssons betong. Festplats med 
koppling till aktivitetsstråket. 

Parkering med möjlighet att 
snabbt komma ut på 
stigar och stråk i området. 

plats för motionsslingorna. 

Koppling 
Högdalstopparna 

Koppling 
Hagsätraskogen 

Naturmiljöer och karaktärer 

Kuperad hällmark med tall -och ädelövsskog 

Hagmark 

Koloniloter 

Bäckar och diken 

Våtmark och fuktäng 

Vatenområde med vass 

Ekdungar 

Stigar och stråk 

Aktivitetsstråket 

Skog- och hällmarksstigen 

Vass- och vatenpromenaden 

Hag- och odlingsspåret 

Anslutningsstig / angöringsväg 

Punktad linje: Förslag ny sträckning 
Streckad linje: Befntlig sträckning 
Pil: Koppling via stig eller väg 

Upplevelser och funktioner 

UtsiktsplatsEntréplats Odling 

Liten naturläralek Fiskeplats Toalet Förstärkta bryn och mindre 
dammar för att skapa möjliga 

Parkering besökare Stor naturläralek Grodskådning stråk för grod- och kräldjur. 

Leklandskap. 

Förslag stråk och platser 

Aktivitetsstråket rör sig längs det kuperade brynet 
i norr och är en tillgänglig gångbana med många kop-
plingar till närområdet. Stråket förbinder platser för kul-
tur och aktivitet, från Cyklopen och Perssons Betong, ned 
till Snösätra och vidare till Rågdalens stadsdelspark och 
Hagsätraskogen. Stråket har en enhetlig gestaltning i 
material, belysning och skulpturala inslag. Picknickplats, 
utegym och plats för lek återfnns längs stråket. 

Skog- och hällmarksstigen leder genom ädellövs- 
skog och upp på sprickdalslandskapets högpunkter, där 
det bjuds på vackra utsikter och rofyllda platser mellan 
åldrade talldungar. Stigen vindlar genom det kuperande 
landskapet och stannar ibland upp vid en ekdunge med 
en faundepå av död ved, en liten plats för naturläralek 
eller en grillplats under trädkronor. 

Vass- och vatenpromenaden följer vatnets väg 
längs bäckar och vid Magelungens strandlinje. Prome-
naden är gjord av träspänger och rör sig delvis genom 
vassen, med bryggor för at skåda fåglar eller groddjur 
och med rofyllda platser inne i den susande vassen. Diken 
föreslås återfå sin ursprungliga meanderande form gen-
om de låglänta fuktängarna, för en ökad vatenkvalitet. 
Vid Kräppladikets utlopp står et fågeltorn i vassbrynet. 

Hag- och odlingsspåret går över öppen hagmark, 
längs inhägnader med betesdjur och genom grindar, för-
bi brokiga koloniloter.  Det kulturpräglade landskapet 
med ädellövskog, gamla slåterängar och hagmarker vis-
ar på platsens historia. I hagmarken fnns en trädbevuxen 
åkerholme med en ordnad utlyktplats. Koloniområdena 
bjuder på genomresa mellan loterna och här skapas en 
ny odlingsnod som en mötesplats för odlingsintresserade. 

Angöringsparkering Fågelskådning Picknickplats 

Betesdjur GrillplatsGrafftiplats 

Café Utegym Hundrastområde 

MAGELUNGEN 

Koppling 
Rågdalens 
stadsdelspark 

FAGERSJÖ 

Koppling 
Magelungens 
strandpromenad Utegym i brynet. 

Groddamm med brygga 
som tillåter vattenkontakt. 

Snösätras ruderatmarks-
trädgårdar med 
insektshabitat mellan 
graffitimurar och ateljéer. 

Leklandskap med 
naturläralek, integrerat i 
den befintlig terrängen.  

Publik odlingsnod som 
fungerar som samlingspunkt 
för odlingsintresserade. 
Utbyte av kunskap, fröer, 
plantor och verktyg sker här. 

Kräppladammen. 

Skulpturalt landmärke i randzon 
mellan skog och industrimark med 
besöksinformation för området. 

Picknick på åkerholmen. 

Koppling 
HUDDINGE KOMMUN Magelungens strandpromenad 
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	Beskrivning  av områdets  värden  
	Beskrivning  av områdets  värden  
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	Inledning  
	Inledning  

	Feslaget naturreservat f Rågsveds friområde är beläget intill stadsdelen Rågsved i Stockholms stad och avgränsas i norr av Magelungsvägen och i sder av kommungränsen mot Huddinge kommun. I väster avgränsar Huddingevägen och Rågsveds bebyggelse och i ter sj Magelungen samt bebyggelse tillhande Fagersj Det feslagna naturreservatet är cirka 94 hektar stort (figur 1.1). 
	-

	Figure
	Caption
	P
	Link



	Figur 1.1 Avgränsning  av planerat reservat. Källa: Stockholms stad. I vänstra  hrnet en  versiktskarta. Källa: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/  
	Området rymmer flera värdefulla naturtyper och stora delar av området har en lång kontinuitet frknippad med den kulturpåverkan som präglat landskapet i flera hundra år. Gammal tallskog på hderna, åldersvarierad bland-och ädellskog i slänterna och i den lägre terrängen, våtmarker i dalsänkorna och pna gräsmarker som delvis betas är exempel på naturtyper. I och omkring våtmarkerna finns ett rikt fågelliv. Det tätortsnära läget gr området till ett viktigt rekreationsområde med goda mligheter till promenader, l
	-
	-


	Grstruktur  
	Grstruktur  
	Grstruktur  
	Rågsveds friområde utgr tillsammans med Hdalstopparna och Fagersjkogen den innersta delen av Hanvedenkilen och är en viktig länk mot Stockholms natur och parkområden. Området angränsar i ser till Kynässkogen i Huddinge kommun och bildar med den ett stre sammanhängande grområde, som har frbindelser med grområden ännu längre serut. 
	-

	Hanvedenkilen har en viktig funktion som rekreationsskog, men är även ett av regionens viktigaste vildmarksområden, med ett stort inslag av vatten. Kilen har viktiga spridningssamband f arter knutna till gammal barrskog och ädellskog, framfallt gamla ekar, och rymmer även värdefulla kulturlandskap och anläggningar fr tätortsnära friluftsliv. Rågsveds friområde ger via Älvsjkogens naturreservat även en svag koppling mellan Hanvedenkilen och Bornsjilen. Flera naturreservat finns även i andra närliggande gromr
	1

	Figure
	Figur 1.2 Rågsveds friområde  i relation till närmast omgivande naturreservat.  Källa RUFS 2010 (hänvisning  till Regionplanekontoret).   
	Figur 1.2 Rågsveds friområde  i relation till närmast omgivande naturreservat.  Källa RUFS 2010 (hänvisning  till Regionplanekontoret).   
	Figur 1.2 Rågsveds friområde  i relation till närmast omgivande naturreservat.  Källa RUFS 2010 (hänvisning  till Regionplanekontoret).   




	Geologi och topografi  
	Geologi och topografi  
	Geologi och topografi  

	Rågsveds friområde tillh Sertns sprickdalslandskap och har en variationsrik topografi. Området är beläget i skärningspunkten mellan två stre sprickdalar, där ett flertal mindre sprickdalar mynnar. Inom Snätra är terrängen småkuperad och markanta bergshder omges av sandig, moig moränmark. I Kräppladikets omnejd är det mer låglänt med stråk av gyttjelera och gyttja. Vid Magelungens norra del utgs marken av torv, som tidvis står under vatten. Serut ergår marken till gyttja, och vid Annydal till gyttjelera. I d

	Kulturvärden  
	Kulturvärden  
	Kulturvärden  

	Inom Rågsveds friområde finns många lämningar från äldre tider. Ett antal fhistoriska lämningar i form av bland annat gravar, stensättningar och terrasseringar har påträffats, vilka visar att området utnyttjats fr bosättningar under frhistorisk tid3 (figur 1.3). Stora delar av området kring Magelungen ligger er 30 m h, vilket innebär att det har varit landområde sedan sten-åldern och att t.ex. dalgångarna i Magelungens närhet kan ha utgjort attraktiva boplatser. Inom Snätraområdet har en kulturhistorisk fst
	Figure
	Figur 1.3 Översikt ver fornlämningar i området. Källa Raä.  
	Figur 1.3 Översikt ver fornlämningar i området. Källa Raä.  
	I dag syns spår  av ett välbevarat odlingslandskap med mycket lång kontinuitet. Den flikiga och mosaikartade strukturen med pen mark, åkerholmar och bergskullar som karaktäriserar området kan avläsas på kartor från 1700-talet 6  (figur 1.4). His-toriska lämningar efter Snätra torp med tillhande ekonomi-byggnader och produktionsmarker är kanske de mest kända. Torpet och markanvändningen har präglat området från  1600-talets bjan fram till 1970-talet då byggnaderna  revs.   Markerna kring Snätra  torp använde
	6  Stockholms  stad, 2016. Rågsved friområde, sociala  och rekreativa värden.   
	6  Stockholms  stad, 2016. Rågsved friområde, sociala  och rekreativa värden.   
	6  Stockholms  stad, 2016. Rågsved friområde, sociala  och rekreativa värden.   



	fortsbebyggelsen. Den minskade vattenfingen i diket bidrog  till att det så småningom lades igen ända ner till Snätra.  
	2 SGU, Jordartskartan. 3 RAÄ, Fornsk. 4 Stockholms stadsmuseum, 2006. 5 Stadsmuseet, 2013. 
	2 SGU, Jordartskartan. 3 RAÄ, Fornsk. 4 Stockholms stadsmuseum, 2006. 5 Stadsmuseet, 2013. 
	2 SGU, Jordartskartan. 3 RAÄ, Fornsk. 4 Stockholms stadsmuseum, 2006. 5 Stadsmuseet, 2013. 
	2 SGU, Jordartskartan. 3 RAÄ, Fornsk. 4 Stockholms stadsmuseum, 2006. 5 Stadsmuseet, 2013. 
	2 SGU, Jordartskartan. 3 RAÄ, Fornsk. 4 Stockholms stadsmuseum, 2006. 5 Stadsmuseet, 2013. 
	2 SGU, Jordartskartan. 3 RAÄ, Fornsk. 4 Stockholms stadsmuseum, 2006. 5 Stadsmuseet, 2013. 





	Figure

	Figur 1.4  Karta från  1712, som visar Snsättratorpet. Rosa visar åkermark, klargrnt desåker (dvs. obrukad åker) och  ljusgrnt starrängar.   
	Figur 1.4  Karta från  1712, som visar Snsättratorpet. Rosa visar åkermark, klargrnt desåker (dvs. obrukad åker) och  ljusgrnt starrängar.   
	Ekologiska värden  
	Ekologiska värden  

	Området utgs delvis av gammalt kulturlandskap med pna, långsträckta dalgångar, skogsklädda hder, ädellskog, naturstränder och en av Stockholms stads ststa våtmarker. Det innefattar också ett antal skogsdungar med inslag av gamla tallar i de hre delarna av terrängen och av lskogar i slänterna mot den fe detta inägomarken. Skogsdungarna har en lång kontinuitet, dvs har funnits på platsen under lång tid, och hyser en hel del mycket gamla träd, framfallt ekar men även skogslind. Hassel växer i stora buketter i 
	-
	-

	Rågsveds friområde har pekats ut som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt områdemed särskilt viktiga funktioner f växt-och djurlivet. Så gott som hela reservatsområdet har identifierats som ekologiskt kärnområde, se figur 1.5. Med detta menas att 
	7 

	 Barrskogsarter 
	området inrymmer en mångfald av ekologiska funktioner som bidrar till ett  fungerande  ekosystem och  en rik  biologisk mång-fald. Framfallt är det den stora variationen av äldre skogsmar-ker, våtmarker och strandzoner samt det pna kulturlandskapet med dess brynzoner som utg grunden f områdets ha  natur-värden.  
	området inrymmer en mångfald av ekologiska funktioner som bidrar till ett  fungerande  ekosystem och  en rik  biologisk mång-fald. Framfallt är det den stora variationen av äldre skogsmar-ker, våtmarker och strandzoner samt det pna kulturlandskapet med dess brynzoner som utg grunden f områdets ha  natur-värden.  

	Figure
	Figur 0.5  Ekologiskt särskilt betydelsefulla  områden  i Stockholms ekologiska  infrastruktur.  Källa Stockholms stad.  
	Figur 0.5  Ekologiskt särskilt betydelsefulla  områden  i Stockholms ekologiska  infrastruktur.  Källa Stockholms stad.  
	Stockholms stad har kartlagt tre s.k. habitatnätverkbaserade på arter eller artgrupper som används som indikatorer f en god ekologisk infrastruktur. Dessa är barrskogsarter, eklevande arter och groddjur. 
	8
	,9 

	Området erbjuder i sin helhet relativt ha spridningsmligheter f barrskogsfåglar (figur 1.6). Exempelarten tofsmes, som modellen f habitatnätverket är baserad på, är särskilt knuten till äldre barrskog med inslag av d ved. Den trivs bäst i flerskiktade barrskogsbestånd som har en varierande struktur. Tofsmesen flyger inte gärna er pna fält mer än några 100 meter och är därmed känslig fr fragmentering av landskapet. Angränsande eller 
	-
	-
	-

	8  Mrtberg et al., 2006.  9  Mrtberg et al., 2007.   
	8  Mrtberg et al., 2006.  9  Mrtberg et al., 2007.   
	8  Mrtberg et al., 2006.  9  Mrtberg et al., 2007.   
	8  Mrtberg et al., 2006.  9  Mrtberg et al., 2007.   




	  Eklevande arter 
	närbelägna områden med viktiga eller mycket viktiga kärnområ-den f barrskogsarter finns exempelvis  från  Kynässkogen och vidare  till stre barrskogsområden serut i Huddinge och västerut till Fagersjsamt  norr ut mot mer centrala delar  av Stockholm.   
	Figur 0.6  Habitatnätverk fr barrskogsarter.  Källa Stockholms stad.  
	Figure
	Eken utgr en viktig livsmiljf vedlevande insekter, lavar, svampar och mossor men även fåglar, fladderms och andra däggdjur. Som modellarter f habitatnätverket användes ett antal vedlevande insekter och andra ryggradsla djur knutna till gamla ekar. Många arter är beroende av stora bestånd av närliggande, rmurkna jätteekar med mulm. I Rågsveds naturreservat finns goda futsättningar fr eklevande arter (figur 1.7). Sambandet sträcker sig er reservatsgränsen i flera riktningar. I nordväst begränsar bebyggelsen i
	 Groddjur 
	Figur 0.7  Habitatnätverk fr eklevande  arter.  Källa Stockholms stad.  
	Figure
	Med ett flertal våtmarker, varav Kräppladiket är en av de ststa i Stockholmsområdet, utg Rågsveds friområde en viktig lokal f våtmarkslevande arter. Modellerna fr habitatnätverket f grod-djur är baserade på exempelarten vanlig padda. Våtmarker är vik-tiga leklokaler f paddor och andra groddjur, och som figur 1.8 visar finns goda spridningsmligheter inom området. Sprid-ningsvägar finns framfallt åt sydost, längs med Magelungen. Spridning kan även ske en bit norr ut till Majroskogen mellan Bandhagen och Svedm
	Med ett flertal våtmarker, varav Kräppladiket är en av de ststa i Stockholmsområdet, utg Rågsveds friområde en viktig lokal f våtmarkslevande arter. Modellerna fr habitatnätverket f grod-djur är baserade på exempelarten vanlig padda. Våtmarker är vik-tiga leklokaler f paddor och andra groddjur, och som figur 1.8 visar finns goda spridningsmligheter inom området. Sprid-ningsvägar finns framfallt åt sydost, längs med Magelungen. Spridning kan även ske en bit norr ut till Majroskogen mellan Bandhagen och Svedm
	Figure

	Figur 0.8  Habitatnätverk fr groddjur.  Källa Stockholms stad.  
	 Naturtyper 
	Rågsveds friområde utgr ett innehållsrikt, varierat och Mosaik-artat  landskap. Natur- och kulturlandskapet är välbevarat och hyser stora naturvärden kopplade till  områdets  långa kontinuitet som odlingslandskap och områdets perifera läge  med  äldre barr- och ädellskog  samt våtmarker och stränder. Framfallt ekland-skapet bidrar till områdets ha  ekologiska värden och området utg en viktig del i Stockholms gra infrastruktur med regionala  eksamband10  (figur 1.9).  
	Figure
	Figur 1.9  Karta ver Stockholms grna infrastruktur med regionala  eksamband.  
	Området omfattar stre  partier av ädellskog, främst mellan Kräppladiket och Magelungsdiket, samt  några  branta partier med tall och mindre inslag  av lträd. Dessa partier ansluter ofta till bebyggelsen och utg gräns mellan bebyggelse och natur  (figur 1.10).  
	10  Länsstyrelsen i  Stockholms län, 2015.   
	10  Länsstyrelsen i  Stockholms län, 2015.   

	Figur 1.10  Naturtypskarta utifrån Stockholms  stads biotopkarta.  
	Figur 1.10  Naturtypskarta utifrån Stockholms  stads biotopkarta.  
	Figure
	Skogarna karaktäriseras av gamla bestånd och stora delar av området har en lång trädkontinuitet med mycket ha naturvärden knutna till gamla träd. Under åren 2006 -2015 arbetade Länsstyrelsen med att identifiera särskilt skyddsvärda träd inom Stockholms län. Begreppet särskilt skyddsvärt träd omfattar jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Vissa träd uppmärksammas särskilt på grund av deras betydelse fr biologisk mångfald, däribland grova och gamla ekar. Även grova, gamla och ihåliga träd i gårdsmil
	-
	-
	-
	-

	Under sommaren 2012 utfdes en nyckelbiotopsinventering på uppdrag av Kräpplagruppens miljårdsfening. Elva nyckelbiotoper med en sammanlagd areal på totalt 45 ha hittades. Dessutom beddes fyra områden på sammanlagt 7 ha hre naturvärden, vilket innebär att de inom loppet av 20-40 år skulle kunna uppnå status som nyckelbiotoper (figur 1.11). 
	-

	Våtmarken kring Kräppladiket har en rik och varierad ﬂora och fauna och är bedd som våtmark med visst naturvärde (klass 3) enligt våtmarksinventeringen(figur 1.11). Vatten-och strandmiljrna bidrar till ett gynnsamt lokalklimat och skapar spridningsmligheter f många arter. 
	11 
	-
	-

	11  Länsstyrelsen i  Stockholms län, 1997.  
	11  Länsstyrelsen i  Stockholms län, 1997.  


	 Biologisk mångfald 
	 Fåglar 
	Figure
	Figur 0.11  Våtmarker, skyddsvärda trädmiljer, nyckelbiotoper och  områden  med  naturvärde i Rågsveds friområde.   
	Områdets långa trädkontinuitet med mycket gamla träd ger tillsammans med våtmarkerna och de pna vattenytorna goda futsättningar f många rlistade arter. Vid stränderna längs Magelungen och i vattendragen sker en stor insektsproduktion vilken är en viktig foresurs f fladderms och häckande fåglar. De gamla hålträden erbjuder bra boplatser. I de träd-och buskklädda strandmiljrna finns gott om häckningsplatser f fåglar och vattenmiljrna utg även lämpliga platser f groddjurslek. 
	Området hyser ett rikt fågelliv, framfallt inom våtmarkerna. Enligt en sjågelinventeringkonstateras att Fagersjiken i Magelugnen är en regionalt betydelsefull fågellokal. I området finns flera arter av både häckande och rastande sjåglar, framfallt kring Kräppladikets inlopp. Bl.a. finns häckande par av brunand (VU) inrapporterade i artportalen. Arter som skäggdopping, knsvan, gräsand och kricka är vanliga i området. I 
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	12  Stockholm Vatten, 2007.  13  Artportalen 2000-2017, utdrag 170622.   
	12  Stockholm Vatten, 2007.  13  Artportalen 2000-2017, utdrag 170622.   

	7  Stockholms  stad, 2014. Stockholms ekologiska infrastruktur - Bakgrund  och  beskrivning av databas och  karta.  
	7  Stockholms  stad, 2014. Stockholms ekologiska infrastruktur - Bakgrund  och  beskrivning av databas och  karta.  
	7  Stockholms  stad, 2014. Stockholms ekologiska infrastruktur - Bakgrund  och  beskrivning av databas och  karta.  


	 Fladderms 
	 Fladderms 
	 Fladderms 
	 Insekter 
	 Svampar 
	  Grod-och kräldjur 
	vassbältet vid sjtranden har småfläckig sumphna (VU), skägg-mes (NT), kärrsångare, rsångare, sävsångare och sävsparv noterats. Bland trädlevande fågelarter återfinns bl.a. mindre hackspett i området. Den mindre hackspetten är rlistad i kategorin nära hotad (NT) och är knuten till lskogsmiljr med mycket d ved. Fynd av arter som stre hackspett, skogsduva och stare (VU) finns också rapporterade i artportalen. 
	-
	12

	Vid en fladdermusinventeringnoterades sex fladdermusarter, både vanliga och mindre vanliga. Bland de vanligt fekommande har nordisk fladdermus, dvärgfladdermus och mustasch/brandts fladdermus identifierats och bland de mindre vanligt fekommande har långrad fladdermus, stor fladdermus och gråskimlig fladdermus identifierats. Fladderms fredrar landskap som består av en blandning av lskogar och halvpna miljr med betande boskap, gärna i anslutning till vatten. Grunda näringsrika sjr har en hg produktion av inse
	14 
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	I området finns gott om hålträd, gamla träd och en del d vilket gynnar flera rlistade insektsarter knutna till triviall, ek, tall och gran. Rlistade arter som jättesvampmal (NT) och reliktbock (NT) har hittats i området. Även andra vedlevande insekter som myskbock, stekelbock och granbarkgnagare finns noterade. 
	Flerskiktade miljr med gott om gamla träd och d ved gynnar även många svamparter. Vid nyckelbiotopsinventeringen 2012 hittades bl.a. arter som stor aspticka, tallticka, ekticka, blekticka, kandelabersvamp, koralltaggsvamp och ullticka, alla rlistade i kategorin NT. 
	År 2008 genomfdes en stor groddjursinventeringi Stockholmsområdet. I denna inventering ingick två lokaler i Rågsveds friområde, ett tuvkärr vid fårhagen vid Hgmoravägen, och Kräppladiket vid Snätravägen. Vid inventeringen hittades vanlig groda och mindre vattensalamander samt larver av stjärtla groddjur. Det konstaterades dock att tuvkärret ofta torkar ut 
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	14  Stockholms  stad, 2014a.   15  Sdertrnsekologerna, 2008.  
	14  Stockholms  stad, 2014a.   15  Sdertrnsekologerna, 2008.  


	 Däggdjur 
	innan larverna hunnit utvecklas och att  fiskpredation på larverna  fekommer vid Kräppladiket. Sningar i artdatabanken visar på  fynd av vanlig  groda och mindre vattensalamander samt reptiler  som huggorm, vanlig snok, kopparla och skogsdla16.  
	Vanliga skogslevande däggdjur som älg, rådjur, bäver, mård,  rräv, hare, mindre skogsmus, igelkott och ekorre finns  noterade  i området10.   


	Rekreativa  värden  
	Rekreativa  värden  
	Rekreativa  värden  

	F besare och närboende är områdets rekreationsmjligheter  betydelsefulla. Området används bland annat f  promenader,  lning och cykling. På  vintern fekommer längdskidåkning och pulkaåkning. Många frskolor beser Rågsveds friområde och samlas gärna vid Kräppladammen och fårhagarna. Naturmark och platser att använda f spontana aktiviteter som naturutflykter, naturlek och naturpedagogik finns runt om i området. Idag är fri-området utsett till hundrastområde vilket innebär ett “icke inhäg-nat område där rastnin
	 
	  
	16  Artportalen 2000-2017, utdrag 170622.  
	16  Artportalen 2000-2017, utdrag 170622.  

	Flera naturgrupper är aktiva i området, däribland Kräpplagruppen  som är en ideell frening och som bland annat verkar f att  Rågsveds friområde ska få ett långsiktigt skydd. Naturskydds-feningen, Friluftsfrämjandet med flera använder regelbundet området i sin verksamhet, bland annat f  exkursioner och  vandringar.   Otrygghet har lyfts fram som ett problem i utredningsområdet. Kring Magelungsvägen, järnvägen och Hgdalstopparna finns områden som präglas av nedskräpning, klotter (inte gatukonst) och igenväxni
	Flera naturgrupper är aktiva i området, däribland Kräpplagruppen  som är en ideell frening och som bland annat verkar f att  Rågsveds friområde ska få ett långsiktigt skydd. Naturskydds-feningen, Friluftsfrämjandet med flera använder regelbundet området i sin verksamhet, bland annat f  exkursioner och  vandringar.   Otrygghet har lyfts fram som ett problem i utredningsområdet. Kring Magelungsvägen, järnvägen och Hgdalstopparna finns områden som präglas av nedskräpning, klotter (inte gatukonst) och igenväxni


	Verksamheter och anläggningar  
	Verksamheter och anläggningar  
	Verksamheter och anläggningar  
	I Snätra industriområde, som delvis omfattas av naturreservatet, är ett flertal fetag verksamma. En betydande verksamhet är han-tering och sortering av byggavfall, men andra typer av verksam-heter fekommer också. År 1958 fastställdes en stadsplan f Snätragränd som angav “specialområde för upplagsändamål”. I nuläget arrenderar staden ut marken på 3-månaderskontrakt till verksamheter huvudsakligen inom bygg-och återvinningsverksamhet. Det är ännu inte fast-ställt hur området ska utvecklas framer. Området avvi



	 I denna del beskrivs hur olika markområden och anordningar f  friluftslivet samt kultur- och fornlämningar ska skas. Till sk-selbeskrivningen av markområdena hr en skselkarta.  Markområdena är uppdelade i 9 kategorier:   o  Barrskog (Ba)  o  Blandskog (Bl)  o  Ädellskog (Ä)  o  Lskog (L)  o  Halvpet (H  o  Öppna  gräsytor (Ö)  o  Koloniområden och odling (Ko)  o  Vattendrag inkl. omkringliggande mark (Vo)  o  Aktivitetsytor (Y)  Dessutom finns:  o  Kultur- och fornlämningar  
	 I denna del beskrivs hur olika markområden och anordningar f  friluftslivet samt kultur- och fornlämningar ska skas. Till sk-selbeskrivningen av markområdena hr en skselkarta.  Markområdena är uppdelade i 9 kategorier:   o  Barrskog (Ba)  o  Blandskog (Bl)  o  Ädellskog (Ä)  o  Lskog (L)  o  Halvpet (H  o  Öppna  gräsytor (Ö)  o  Koloniområden och odling (Ko)  o  Vattendrag inkl. omkringliggande mark (Vo)  o  Aktivitetsytor (Y)  Dessutom finns:  o  Kultur- och fornlämningar  
	 F några av kategorierna finns dels generella  beskrivningar, dels särskilda skselfslag f specifika  ytor. Varje  yta har en beteck-ning f kategori och ett lnummer. Beteckningen Br  1 står alltså f Barrskogsområde 1  (Se skselkarta, figur 2.1, samt bilaga  2.2).  Denna skselplan ger de ergripande riktlinjerna f  reser-vatets sksel. En mer detaljerad skselplan f planering av om-rådets fvaltning tas fram av stadsdelsfvaltningen.   
	Plandel –  beskrivning av  skötsel  
	Planens disposition  
	Planens disposition  
	Planens disposition  


	Framtidsvision  
	Framtidsvision  
	Framtidsvision  

	Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och  miljfvalt-ningen har låtit ta fram en vision fr framtida utveckling av reser-vatet. Visionen kan vara  en inspirationskälla och målbild f  sksel och utveckling  av området  (bilaga 2.3).   
	Figure

	Figur 2.1 Karta ver sktselområden. Fr sktselkarta i strre format, se bilaga 2.2.  
	Figur 2.1 Karta ver sktselområden. Fr sktselkarta i strre format, se bilaga 2.2.  
	 Generella riktlinjer 
	  Beskrivning Barrskog (Br 1a-b)  
	 Funktion 
	 Mål f området 
	Sktselanvisningar –  råd och  riktlinjer fr sktsel  
	Genomgående i reservatet kan mindre fstärkningsåtgärder genomfas f att främja områdets biologiska värden. Exempel på sådana åtgärder är att spara och tillfa d ved, samt att skapa nya boplatser i form av fågel-och fladdermusholkar, mulmholkar, faunadepåer och bibäddar på lämpliga platser, t.ex. i skogsbestånd, brynzoner, pna ängsytor och längs stigar och vägar. 
	-
	-

	Barrskog (Br)  
	Barrskog (Br)  
	Barrskog (Br)  

	Två områden med barrskog som angränsar till bostadsområden i norr och ser. Det norra området, Br 1a, består av en sydväst-vänd brant med grandominerad skog med inslag av mycket gamla tallar. Utspritt i området finns även en del asp och bjk. D ved fekommer i form av lågor och torra träd. Naturvårdsarter såsom blåsippa, grovticka och granbarkgnagare har noterats. Området är en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop. 
	Det sra området, Br 1b, består av en nordvästvänd brant med äldre gran och med inslag av asp, bjk och enstaka ek. I buskskiktet fekommer hassel. Naturvårdsarter som blåsippa och granbarkgnagare har noterats. Området är ett av Skogsstyrelsen utpekat naturvärdesobjekt. 
	-

	 Barrskogsområde  av betydelse f att bibe-hålla sambandet i habitatnätverket fr barr-skogsarter. Den gamla barrnaturskogen med inslag av grov tall och ek är värdefull f  bl.a. vedsvampar och insekter. Skogen är flerskiktad med varierande slutenhet.  
	 Barrskogsområde  av betydelse f att bibe-hålla sambandet i habitatnätverket fr barr-skogsarter. Den gamla barrnaturskogen med inslag av grov tall och ek är värdefull f  bl.a. vedsvampar och insekter. Skogen är flerskiktad med varierande slutenhet.  

	 Flerskiktad barrskog med grova tallar och ädellinslag. De  grova tallarna och ekarna  
	 Flerskiktad barrskog med grova tallar och ädellinslag. De  grova tallarna och ekarna  

	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	 Beskrivning 
	 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	är viktiga som livsmiljr f rlistade arter. 
	är viktiga som livsmiljr f rlistade arter. 

	 Grova tallar och ädellträd, framfallt ek, b särskilt gynnas. Fsiktig  gallring kring  grova solbelysta tallar samt ek.  Inplantering  av ek kan också  gas f att stärka sprid-ningssambandet f eklevande arter mellan Rågsved och Hagsätraskogen.   Det är viktigt att d ved, torrakor och lågor sparas. D ved kan också tillfas från andra områden.   Viss slyrning i anslutning till gångvägar. Dock bevaras ett buskskikt, särskilt med bärande buskar.  
	 Grova tallar och ädellträd, framfallt ek, b särskilt gynnas. Fsiktig  gallring kring  grova solbelysta tallar samt ek.  Inplantering  av ek kan också  gas f att stärka sprid-ningssambandet f eklevande arter mellan Rågsved och Hagsätraskogen.   Det är viktigt att d ved, torrakor och lågor sparas. D ved kan också tillfas från andra områden.   Viss slyrning i anslutning till gångvägar. Dock bevaras ett buskskikt, särskilt med bärande buskar.  
	 Grova tallar och ädellträd, framfallt ek, b särskilt gynnas. Fsiktig  gallring kring  grova solbelysta tallar samt ek.  Inplantering  av ek kan också  gas f att stärka sprid-ningssambandet f eklevande arter mellan Rågsved och Hagsätraskogen.   Det är viktigt att d ved, torrakor och lågor sparas. D ved kan också tillfas från andra områden.   Viss slyrning i anslutning till gångvägar. Dock bevaras ett buskskikt, särskilt med bärande buskar.  
	 Grova tallar och ädellträd, framfallt ek, b särskilt gynnas. Fsiktig  gallring kring  grova solbelysta tallar samt ek.  Inplantering  av ek kan också  gas f att stärka sprid-ningssambandet f eklevande arter mellan Rågsved och Hagsätraskogen.   Det är viktigt att d ved, torrakor och lågor sparas. D ved kan också tillfas från andra områden.   Viss slyrning i anslutning till gångvägar. Dock bevaras ett buskskikt, särskilt med bärande buskar.  



	Talldunge (Br 2)   
	Området är en talldunge i anslutning till Snätras industri-och koloniområde. Marken är under viss igenväxning. Tall med grov bark och vida kronor dominerar i området. På en tall i nordväst har spår av den rlistade reliktbocken (NT) noterats. I buskskiktet växer lsly allmänt med inslag av hassel. Dd ved fekommer sparsamt i området. I fältskiktet är vitsippa vanlig. I sra kanten som vetter mot Snätra industriområde finns en vägg som används f gatukonst. Längs väggen frekommer mycket stora mängder spraybrukar 
	-
	-

	 Flerskiktad tallskog med inslag av gamla  grova tallar som utg en viktig livsmiljf  många arter.  
	 Flerskiktad tallskog med inslag av gamla  grova tallar som utg en viktig livsmiljf  många arter.  

	 Flerskiktad  talldunge med grova  vidkroniga  tallar  med inslag av  stående och liggande  d ved samt  ett visst linslag.  
	 Flerskiktad  talldunge med grova  vidkroniga  tallar  med inslag av  stående och liggande  d ved samt  ett visst linslag.  

	 Åtgärder 
	 Åtgärder 

	 Tallskog (Br 3) 
	 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Friställ tallar från sly f  att gynna  grovlek och spärrgrenighet, framfallt i solbelysta lägen. Stre exemplar av sälg, ek, ln och grov asp kan lämnas. Enstaka  yngre  exemp-lar av tall och ek kan med fdel sparas f  att gynna  en naturlig succession. Det är ock-så viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.   Mot koloniområdet hålls sly borta. Bärande  buskar och träd sparas.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  
	 Friställ tallar från sly f  att gynna  grovlek och spärrgrenighet, framfallt i solbelysta lägen. Stre exemplar av sälg, ek, ln och grov asp kan lämnas. Enstaka  yngre  exemp-lar av tall och ek kan med fdel sparas f  att gynna  en naturlig succession. Det är ock-så viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.   Mot koloniområdet hålls sly borta. Bärande  buskar och träd sparas.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  
	 Friställ tallar från sly f  att gynna  grovlek och spärrgrenighet, framfallt i solbelysta lägen. Stre exemplar av sälg, ek, ln och grov asp kan lämnas. Enstaka  yngre  exemp-lar av tall och ek kan med fdel sparas f  att gynna  en naturlig succession. Det är ock-så viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.   Mot koloniområdet hålls sly borta. Bärande  buskar och träd sparas.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  
	 Friställ tallar från sly f  att gynna  grovlek och spärrgrenighet, framfallt i solbelysta lägen. Stre exemplar av sälg, ek, ln och grov asp kan lämnas. Enstaka  yngre  exemp-lar av tall och ek kan med fdel sparas f  att gynna  en naturlig succession. Det är ock-så viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.   Mot koloniområdet hålls sly borta. Bärande  buskar och träd sparas.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  



	Området är ett  mindre  tallskogsområde  mellan Fagersj bebyg-gelse och Magelungens strand. Terrängen är kuperad och i områ-det växer rikligt med äldre tall och ek. Tallarna har pansarbark eller bjan till sådan. I  området och strax utanf finns tallar med den rlistade talltickan  (NT). Även gamla ekar frekommer i området och på några av dessa växer den rlistade ektickan  (NT). I trädskiktet finns  också inslag av  bjk och gran. I en grov asp finns ett bohål. I buskskiktet växer skogstry och hassel all-mänt.
	 Skogsremsa med särskild betydelse f den biologiska mångfalden kopplad till tallskog  inom naturreservatet. De  grova tallarna  och ekarna  är viktiga som miljr f rlistade  arter, framfrallt insekter, lavar och svam-par.   Strskog med naturstig.  
	 Skogsremsa med särskild betydelse f den biologiska mångfalden kopplad till tallskog  inom naturreservatet. De  grova tallarna  och ekarna  är viktiga som miljr f rlistade  arter, framfrallt insekter, lavar och svam-par.   Strskog med naturstig.  
	 Skogsremsa med särskild betydelse f den biologiska mångfalden kopplad till tallskog  inom naturreservatet. De  grova tallarna  och ekarna  är viktiga som miljr f rlistade  arter, framfrallt insekter, lavar och svam-par.   Strskog med naturstig.  
	 Skogsremsa med särskild betydelse f den biologiska mångfalden kopplad till tallskog  inom naturreservatet. De  grova tallarna  och ekarna  är viktiga som miljr f rlistade  arter, framfrallt insekter, lavar och svam-par.   Strskog med naturstig.  



	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Hällmarkstallskog (Br 4) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Luckig och flerskiktad tallskog med grova  tallar och ett visst linslag.   Rekreationsvänlig skog.  
	 Luckig och flerskiktad tallskog med grova  tallar och ett visst linslag.   Rekreationsvänlig skog.  



	 Viss frihuggning av grov tall, ek och  hassel, framfallt i  solbelysta lägen. D ved sparas.   Vid behov genomfs slyrning längs natur-stigen i området.    Trädgårdsavfall som fekommer i området b tas bort.  
	 Viss frihuggning av grov tall, ek och  hassel, framfallt i  solbelysta lägen. D ved sparas.   Vid behov genomfs slyrning längs natur-stigen i området.    Trädgårdsavfall som fekommer i området b tas bort.  
	 Viss frihuggning av grov tall, ek och  hassel, framfallt i  solbelysta lägen. D ved sparas.   Vid behov genomfs slyrning längs natur-stigen i området.    Trädgårdsavfall som fekommer i området b tas bort.  
	 Viss frihuggning av grov tall, ek och  hassel, framfallt i  solbelysta lägen. D ved sparas.   Vid behov genomfs slyrning längs natur-stigen i området.    Trädgårdsavfall som fekommer i området b tas bort.  



	Området utg  en av reservatets  entréer och består  huvudsakligen av en  mindre  hällmarkstallskog som hänger samman med ett st-re skogsområde  än vad som innefattas av naturreservatet. Detta  stre område är även utpekat som nyckelbiotop  av Skogsstyrel-sen.  
	 Hällmarkstallskog  med  äldre  tallar som  kan utga  viktiga livsmiljr f vedlevande  insekter, lavar och svampar.  
	 Hällmarkstallskog  med  äldre  tallar som  kan utga  viktiga livsmiljr f vedlevande  insekter, lavar och svampar.  

	 Hällmarkstallskog  av nyckelbiotopskaraktär  med ha  naturskogskvaliteter.  Det ska fin-nas gott om grova tallar och strukturer i form av d ved.  
	 Hällmarkstallskog  av nyckelbiotopskaraktär  med ha  naturskogskvaliteter.  Det ska fin-nas gott om grova tallar och strukturer i form av d ved.  

	 Frihuggning av gamla  grova  tallar  i soliga lägen.  D ved sparas, gärna i solbelysta lägen.  
	 Frihuggning av gamla  grova  tallar  i soliga lägen.  D ved sparas, gärna i solbelysta lägen.  



	  Blandskog (Bl) Barrblandskog (Bl 1a-b) 
	  Blandskog (Bl) Barrblandskog (Bl 1a-b) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	I området frekommer gamla tallar med pansarbark. På de  gamla  tallarna har den rlistade talltickan (NT) observerats. På vissa  granar finner man spår efter granbarkgnagare. Även medelålders bjk och asp samt ekar fekommer. I buskskiktet växer en, rn, och hassel. Naturvårdsarten blåsippa växer i fältskiktet. D ved i olika nedbrytningsstadier fekommer allmänt till  rikligt i områ-det.  Bohål finns i asp och tall.  
	 Blandskog med inslag av gamla tallar och d ved.   Örtrikt fältskikt.   Viktig miljf svampar, lavar, fåglar och insekter.  
	 Blandskog med inslag av gamla tallar och d ved.   Örtrikt fältskikt.   Viktig miljf svampar, lavar, fåglar och insekter.  
	 Blandskog med inslag av gamla tallar och d ved.   Örtrikt fältskikt.   Viktig miljf svampar, lavar, fåglar och insekter.  
	 Blandskog med inslag av gamla tallar och d ved.   Örtrikt fältskikt.   Viktig miljf svampar, lavar, fåglar och insekter.  



	 Flerskiktad  blandskog  med stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier  och ett rikt växt- och djurliv.   Örtrikt fältskikt.   Strvänligt område.  
	 Flerskiktad  blandskog  med stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier  och ett rikt växt- och djurliv.   Örtrikt fältskikt.   Strvänligt område.  
	 Flerskiktad  blandskog  med stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier  och ett rikt växt- och djurliv.   Örtrikt fältskikt.   Strvänligt område.  
	 Flerskiktad  blandskog  med stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier  och ett rikt växt- och djurliv.   Örtrikt fältskikt.   Strvänligt område.  



	 Äldre tallar,  ek och andra ädla lträd b  gynnas genom frihuggning. Även friställ-ning av yngre ek och inplantering av nya  individer. D ved sparas.  Fstärkningsåt-gärder som t.ex. tillfande av d ved och skapande av faunadepåer och sk. mulmhol-kar kan utfas i området.   Fsiktig marksksel (ta bort uppskjutande  ungskott av l och granskott) kan gras där ungträden står f tätt, men enstaka ungträd ska väljas  ut som kan bli framtida stora träd.  
	 Äldre tallar,  ek och andra ädla lträd b  gynnas genom frihuggning. Även friställ-ning av yngre ek och inplantering av nya  individer. D ved sparas.  Fstärkningsåt-gärder som t.ex. tillfande av d ved och skapande av faunadepåer och sk. mulmhol-kar kan utfas i området.   Fsiktig marksksel (ta bort uppskjutande  ungskott av l och granskott) kan gras där ungträden står f tätt, men enstaka ungträd ska väljas  ut som kan bli framtida stora träd.  
	 Äldre tallar,  ek och andra ädla lträd b  gynnas genom frihuggning. Även friställ-ning av yngre ek och inplantering av nya  individer. D ved sparas.  Fstärkningsåt-gärder som t.ex. tillfande av d ved och skapande av faunadepåer och sk. mulmhol-kar kan utfas i området.   Fsiktig marksksel (ta bort uppskjutande  ungskott av l och granskott) kan gras där ungträden står f tätt, men enstaka ungträd ska väljas  ut som kan bli framtida stora träd.  
	 Äldre tallar,  ek och andra ädla lträd b  gynnas genom frihuggning. Även friställ-ning av yngre ek och inplantering av nya  individer. D ved sparas.  Fstärkningsåt-gärder som t.ex. tillfande av d ved och skapande av faunadepåer och sk. mulmhol-kar kan utfas i området.   Fsiktig marksksel (ta bort uppskjutande  ungskott av l och granskott) kan gras där ungträden står f tätt, men enstaka ungträd ska väljas  ut som kan bli framtida stora träd.  



	  Blandskog (Bl 2) 
	  Blandskog (Bl 2) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Rning av sly längs med vägkanter.  Dock sparas ett buskskikt med fokus på bärande  buskar.  
	 Rning av sly längs med vägkanter.  Dock sparas ett buskskikt med fokus på bärande  buskar.  

	I reservatets sra del, vid Stensängen, finns ett flerskiktat skogsområde som ligger på en bergshd med bitvis brant och blockig terräng. Området ligger inom ett ekologiskt kärnområde f barrskogsfåglar. I området växer gran, tall, ek, sälg och asp. Ekarna har grov bark och några av tallarna har pansarbark eller bjan till det. På en av de gamla tallarna växer den rlistade talltickan (NT) som är knuten till gamla tallar. Även spillkråkehål finns i trädet. I träd-och buskskiktet växer arter som hassel, asp och g
	-
	-
	-

	 Flerskiktad blandskog med strukturer i form av  block, lodytor och dd ved.   Viktigt spridningsområde f barrskogs-levande fåglar.  
	 Flerskiktad blandskog med strukturer i form av  block, lodytor och dd ved.   Viktigt spridningsområde f barrskogs-levande fåglar.  
	 Flerskiktad blandskog med strukturer i form av  block, lodytor och dd ved.   Viktigt spridningsområde f barrskogs-levande fåglar.  
	 Flerskiktad blandskog med strukturer i form av  block, lodytor och dd ved.   Viktigt spridningsområde f barrskogs-levande fåglar.  



	 Flerskiktad  blandskog med ha  naturskogs-kvaliteter och ett rikt växt- och djurliv. Det ska finnas stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier.   Ett naturstråk f rekreation som binder  samman området  med andra naturmiljr i naturreservatet.  
	 Flerskiktad  blandskog med ha  naturskogs-kvaliteter och ett rikt växt- och djurliv. Det ska finnas stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier.   Ett naturstråk f rekreation som binder  samman området  med andra naturmiljr i naturreservatet.  
	 Flerskiktad  blandskog med ha  naturskogs-kvaliteter och ett rikt växt- och djurliv. Det ska finnas stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier.   Ett naturstråk f rekreation som binder  samman området  med andra naturmiljr i naturreservatet.  
	 Flerskiktad  blandskog med ha  naturskogs-kvaliteter och ett rikt växt- och djurliv. Det ska finnas stående och liggande d ved i olika nedbrytningsstadier.   Ett naturstråk f rekreation som binder  samman området  med andra naturmiljr i naturreservatet.  



	 Selektiv gallring av ung  gran f  att granen inte ska ta er.   Den blandade karaktären b behållas, men ek och andra ädla lträd samt grova tallar 
	 Selektiv gallring av ung  gran f  att granen inte ska ta er.   Den blandade karaktären b behållas, men ek och andra ädla lträd samt grova tallar 
	 Selektiv gallring av ung  gran f  att granen inte ska ta er.   Den blandade karaktären b behållas, men ek och andra ädla lträd samt grova tallar 
	 Selektiv gallring av ung  gran f  att granen inte ska ta er.   Den blandade karaktären b behållas, men ek och andra ädla lträd samt grova tallar 



	  Blandskog (Bl 3) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	b gynnas genom frihuggning. Även inplantering av ek kan gas i området. Fsiktig marksksel (ta bort uppskjutande ungskott av l och granskott) kan gras där ungträden står f tätt, men enstaka ungträd ska väljas ut som kan bli framtida stora träd. 
	-
	-

	Det är också viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas. 
	

	Direkt väster om sj Magelungen ligger ett blandskogsområde. Grova ekar dominerar i områdets sydtra del tillsammans med en hel del lind och hasselbuketter. En del ringbarkade aspar fekommer i området. Tall växer i det hre belägna hällmarksområdet och gran växer i dungar i tra delen mot sj. Även ln växer här. I området finns naturvårdsarter som blåsippa, vätteros, vårärt, svart trolldruva, tandrot, ekticka (NT), hasselticka, tallticka (NT), blomkålssvamp, veckticka, kandelabersvamp (NT), koralltaggsvamp (NT),
	-
	-

	En naturstig, Kräpplaspåret, leder genom den kuperade skogsterrängen ovanfr Magelungen i ter. I ett särskilt brant parti finns en trätrappa. En anordnad grillplats på en udde i sj är välanvänd och har fin utblick er Magelungen. Genom norra delen av området sträcker sig en kraftledning. 
	-

	 Stre blandskogsområde med olikåldriga  träd och hga naturvärden.   Viktig del av habitatnätverk f barrskogsarter, eklevande arter och groddjur.   Skogsområde med  hga  rekreativa värden som binder ihop naturreservatet.   Tyst och rofylld zon inom skogsområdet.  
	 Stre blandskogsområde med olikåldriga  träd och hga naturvärden.   Viktig del av habitatnätverk f barrskogsarter, eklevande arter och groddjur.   Skogsområde med  hga  rekreativa värden som binder ihop naturreservatet.   Tyst och rofylld zon inom skogsområdet.  
	 Stre blandskogsområde med olikåldriga  träd och hga naturvärden.   Viktig del av habitatnätverk f barrskogsarter, eklevande arter och groddjur.   Skogsområde med  hga  rekreativa värden som binder ihop naturreservatet.   Tyst och rofylld zon inom skogsområdet.  
	 Stre blandskogsområde med olikåldriga  träd och hga naturvärden.   Viktig del av habitatnätverk f barrskogsarter, eklevande arter och groddjur.   Skogsområde med  hga  rekreativa värden som binder ihop naturreservatet.   Tyst och rofylld zon inom skogsområdet.  



	 Flerskiktad  blandskog med rik biologisk mångfald. Strukturer ska  finnas i form av  
	 Flerskiktad  blandskog med rik biologisk mångfald. Strukturer ska  finnas i form av  


	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	  Blandskog (Bl 4) 
	  Beskrivning 
	Skselplan fr Rågsveds naturreservat 
	27 (63) 
	stående och liggande d ved i olika ned-brytningsstadier.   Örtrikt fältskikt.   Ett naturstråk f  rekreation som binder  samman området  med andra naturmiljr i naturreservatet.   Mlighet att uppleva rofylldhet och tystnad.  

	 Viss gallring av ung  gran, framfallt i de  ädellskogsdominerade  delarna.   Ek och andra ädla lträd samt grova tallar  b gynnas genom frihuggning, särskilt i ljusare lägen.   Asp b fortsatt hållas efter genom ringbark-ning.   Det är också viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar och fågel- och fladdermushol-kar kan utfas i området.  
	 Viss gallring av ung  gran, framfallt i de  ädellskogsdominerade  delarna.   Ek och andra ädla lträd samt grova tallar  b gynnas genom frihuggning, särskilt i ljusare lägen.   Asp b fortsatt hållas efter genom ringbark-ning.   Det är också viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar och fågel- och fladdermushol-kar kan utfas i området.  
	 Viss gallring av ung  gran, framfallt i de  ädellskogsdominerade  delarna.   Ek och andra ädla lträd samt grova tallar  b gynnas genom frihuggning, särskilt i ljusare lägen.   Asp b fortsatt hållas efter genom ringbark-ning.   Det är också viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar och fågel- och fladdermushol-kar kan utfas i området.  
	 Viss gallring av ung  gran, framfallt i de  ädellskogsdominerade  delarna.   Ek och andra ädla lträd samt grova tallar  b gynnas genom frihuggning, särskilt i ljusare lägen.   Asp b fortsatt hållas efter genom ringbark-ning.   Det är också viktigt att d ved som torrakor och lågor sparas.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar och fågel- och fladdermushol-kar kan utfas i området.  



	I anslutning till Snätra finns en flerskiktad blandskog där lträd dominerar i den sra delen som vetter mot hagmark och där barrträd som gran och tall dominerar hgre upp i terrängen. Gamla tallar med pansarbark eller bjan till pansarbark fekommer spritt er området. Ek av olika åldrar frekommer allmänt i området. Även medelålders träd av andra trädslag fekommer. På äldre granar finns spår efter naturvårdsarten granbarkgnagare. I buskskiktet växer hägg, ksbär, rn och hassel. I fältskiktet växer vitsippa, blåsi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Funktion 
	 Funktion 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	  Skogsdunge (Bl 5) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande insekter samt barrskogsarter.   Värdefullt  f rekreation.  
	 Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande insekter samt barrskogsarter.   Värdefullt  f rekreation.  



	 Bevara flerskiktade blandskogar med hga  naturskogskvaliteter.   Ekdominerat pet bryn längs med bilvägen som på sina ställen är lummigt utan att det skuggar områdets ekar.   Värdefullt rekreationsområde med naturstig.  
	 Bevara flerskiktade blandskogar med hga  naturskogskvaliteter.   Ekdominerat pet bryn längs med bilvägen som på sina ställen är lummigt utan att det skuggar områdets ekar.   Värdefullt rekreationsområde med naturstig.  
	 Bevara flerskiktade blandskogar med hga  naturskogskvaliteter.   Ekdominerat pet bryn längs med bilvägen som på sina ställen är lummigt utan att det skuggar områdets ekar.   Värdefullt rekreationsområde med naturstig.  
	 Bevara flerskiktade blandskogar med hga  naturskogskvaliteter.   Ekdominerat pet bryn längs med bilvägen som på sina ställen är lummigt utan att det skuggar områdets ekar.   Värdefullt rekreationsområde med naturstig.  



	 Friställ grova ekar och tallar från sly. Plante-ring av ek f  att stärka spridningssamban-den.   Anlägg naturstig i området.  
	 Friställ grova ekar och tallar från sly. Plante-ring av ek f  att stärka spridningssamban-den.   Anlägg naturstig i området.  
	 Friställ grova ekar och tallar från sly. Plante-ring av ek f  att stärka spridningssamban-den.   Anlägg naturstig i området.  
	 Friställ grova ekar och tallar från sly. Plante-ring av ek f  att stärka spridningssamban-den.   Anlägg naturstig i området.  



	Området som vetter mot Stensängen består av en blockig och kuperad skogsdunge på bergig mark. Trädskiktet är flerskiktat med ett stre inslag av tämligen gamla träd, framfallt asp, gran, bjk och ek. Flera av lvträden har bohål. Träden har grov bark. Buskskiktet är glest, med hagtorn, bjk och skogstry. I fältskiktet är liljekonvalj och vitsippa vanliga. Stående d ved fekommer sparsamt. 
	 Värdefullt f den biologiska mångfalden i området.   Bidrar till att skapa  ett mosaikartat landskap.  
	 Värdefullt f den biologiska mångfalden i området.   Bidrar till att skapa  ett mosaikartat landskap.  
	 Värdefullt f den biologiska mångfalden i området.   Bidrar till att skapa  ett mosaikartat landskap.  
	 Värdefullt f den biologiska mångfalden i området.   Bidrar till att skapa  ett mosaikartat landskap.  



	 Flerskiktad blandskog med naturskogskvalitet.  
	 Flerskiktad blandskog med naturskogskvalitet.  


	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	  Hällmarkstallskog och ädellvskog (Bl 6) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	  Mål f området 
	 Fri  utveckling.  

	Varierat område med grandominerad barrskog i nordtra delen ner mot myren. I hgre belägna delar dominerar hällmarkstallskog med inslag av lträd som ek, bjk, asp och rn. Längs sluttningarna växer ek och lind och dessa delar har karaktär av ädellskog. Flera grova ekar och lindar vittnar om en lång markanvändningshistorik med slåtter, bete och ltäkt. Naturvårdsarter som fekommer är blåsippa, guldlockmossa, hasselticka, tallticka (NT), ekticka (NT) och granbarkgnagare. Området är en av Skogsstyrelsen utpekad nyc
	-
	-
	-

	 Rekreationsvänlig skog  med ha natur-värden.   Barrskogsområde  av betydelse f att bibe-hålla sambandet i habitatnätverket  fr barr-skogsarter.   Området har också betydelse f att bevara  ädellssambandet i naturreservatet och fyller  en viktig  funktion i habitatnätverket  f eklevande arter. Grova ekar och lindar utg  en värdefull miljf bland annat insekter, lavar  och svampar.  
	 Rekreationsvänlig skog  med ha natur-värden.   Barrskogsområde  av betydelse f att bibe-hålla sambandet i habitatnätverket  fr barr-skogsarter.   Området har också betydelse f att bevara  ädellssambandet i naturreservatet och fyller  en viktig  funktion i habitatnätverket  f eklevande arter. Grova ekar och lindar utg  en värdefull miljf bland annat insekter, lavar  och svampar.  
	 Rekreationsvänlig skog  med ha natur-värden.   Barrskogsområde  av betydelse f att bibe-hålla sambandet i habitatnätverket  fr barr-skogsarter.   Området har också betydelse f att bevara  ädellssambandet i naturreservatet och fyller  en viktig  funktion i habitatnätverket  f eklevande arter. Grova ekar och lindar utg  en värdefull miljf bland annat insekter, lavar  och svampar.  
	 Rekreationsvänlig skog  med ha natur-värden.   Barrskogsområde  av betydelse f att bibe-hålla sambandet i habitatnätverket  fr barr-skogsarter.   Området har också betydelse f att bevara  ädellssambandet i naturreservatet och fyller  en viktig  funktion i habitatnätverket  f eklevande arter. Grova ekar och lindar utg  en värdefull miljf bland annat insekter, lavar  och svampar.  



	 Blandskog med inslag av gles hällmarks-tallskog och med artrika ädellmiljr.   Spår av ett pnare kulturlandskap i form av gamla vidkroniga träd ska finnas i området.   Rekreationsvänlig skog som även i fortsätt-ningen är viktig  f den biologiska mång-falden.  
	 Blandskog med inslag av gles hällmarks-tallskog och med artrika ädellmiljr.   Spår av ett pnare kulturlandskap i form av gamla vidkroniga träd ska finnas i området.   Rekreationsvänlig skog som även i fortsätt-ningen är viktig  f den biologiska mång-falden.  
	 Blandskog med inslag av gles hällmarks-tallskog och med artrika ädellmiljr.   Spår av ett pnare kulturlandskap i form av gamla vidkroniga träd ska finnas i området.   Rekreationsvänlig skog som även i fortsätt-ningen är viktig  f den biologiska mång-falden.  
	 Blandskog med inslag av gles hällmarks-tallskog och med artrika ädellmiljr.   Spår av ett pnare kulturlandskap i form av gamla vidkroniga träd ska finnas i området.   Rekreationsvänlig skog som även i fortsätt-ningen är viktig  f den biologiska mång-falden.  



	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	 Blandskog (Bl 7) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Hällmarkstallskog  och grandominerade  partier kan lämnas f fri utveckling  genom intern dynamik.   Grova ekar och lindar i de ädellsdomi-nerade partierna frihuggs fsiktigt från skuggande vegetation.  Grov d ved lämnas kvar i området.   Vid behov genomfs slyrning längs stigar  i området.  
	 Hällmarkstallskog  och grandominerade  partier kan lämnas f fri utveckling  genom intern dynamik.   Grova ekar och lindar i de ädellsdomi-nerade partierna frihuggs fsiktigt från skuggande vegetation.  Grov d ved lämnas kvar i området.   Vid behov genomfs slyrning längs stigar  i området.  



	Blandskog ser om Magelungsvägen med karaktär av ek-och hassellund. Inslaget av tall och gran är stort. Torra träd och liggande d ved finns spridd i området. Närmare Magelungen ergår skogsområdet till att bli fuktigare. I området fekommer naturvårdsarter som blåsippa, skogslind, guldlockmossa, hasselticka, tallticka (NT), granbarkgnagare och stenporella. 
	-
	-
	-

	 Blandskog av lundkaraktär som utgr en värdefull  milj f bl.a. insekter och svam-par.   Viktig länk i  habitatnätverket f eklevande  arter.  
	 Blandskog av lundkaraktär som utgr en värdefull  milj f bl.a. insekter och svam-par.   Viktig länk i  habitatnätverket f eklevande  arter.  
	 Blandskog av lundkaraktär som utgr en värdefull  milj f bl.a. insekter och svam-par.   Viktig länk i  habitatnätverket f eklevande  arter.  
	 Blandskog av lundkaraktär som utgr en värdefull  milj f bl.a. insekter och svam-par.   Viktig länk i  habitatnätverket f eklevande  arter.  



	 Flerskiktad blandskog med rikt inslag  av stående och liggande d ved och med en rik lundflora.  
	 Flerskiktad blandskog med rikt inslag  av stående och liggande d ved och med en rik lundflora.  

	 Friställ grov ek och stora hasselbuketter och ta bort eventuell unggran i den del som  domineras av ek och hassel.   Spara d ved. Fstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar  kan utfas i området.  
	 Friställ grov ek och stora hasselbuketter och ta bort eventuell unggran i den del som  domineras av ek och hassel.   Spara d ved. Fstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar  kan utfas i området.  
	 Friställ grov ek och stora hasselbuketter och ta bort eventuell unggran i den del som  domineras av ek och hassel.   Spara d ved. Fstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar  kan utfas i området.  
	 Friställ grov ek och stora hasselbuketter och ta bort eventuell unggran i den del som  domineras av ek och hassel.   Spara d ved. Fstärkningsåtgärder som tillfande av d ved samt uppsättning av mulmholkar  kan utfas i området.  



	  Skogsdunge (Bl 8) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Ädellvskog (Äl) 
	  Lvskogslund (Äl 1) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	Skogsdunge med grov gammal ek och inslag av andra trädarter som tall, bjk, ln och sälg. I området finns även stående d ved med tickor och bohål. I fältskiktet fekommer växter som natt och dag och humleblomster. 
	 Gamla ädla lträd med  en värdefull in-sektsfauna och lavflora. Området fyller  en viktig funktion i ekhabitatnätverket.  
	 Gamla ädla lträd med  en värdefull in-sektsfauna och lavflora. Området fyller  en viktig funktion i ekhabitatnätverket.  

	 Skogsdunge  med frekomst  av  grova ekar och tallar.  
	 Skogsdunge  med frekomst  av  grova ekar och tallar.  

	 Viss slyrning och friställning av  grova  gamla träd.  
	 Viss slyrning och friställning av  grova  gamla träd.  



	Lskogslund med ädellträd norr om det nordliga koloniområdet. Lskogslunden inramas av en asfalterad gång-och cykelväg. I lunden finns flera grova gamla ekar samt enstaka ln och lind. Träden är en rest av äldre markanvändning då bete, slåtter och ltäkt var vanliga skselmetoder. Buskskiktet består av främst hassel med stora buketter. Flera träd har skadats av att man bränt i och nära träden. I området finns den rlistade arten gul dropplav (NT) som är beroende av gamla grova ekar i pna eller halvpna miljr. Även
	Lskogslund med ädellträd norr om det nordliga koloniområdet. Lskogslunden inramas av en asfalterad gång-och cykelväg. I lunden finns flera grova gamla ekar samt enstaka ln och lind. Träden är en rest av äldre markanvändning då bete, slåtter och ltäkt var vanliga skselmetoder. Buskskiktet består av främst hassel med stora buketter. Flera träd har skadats av att man bränt i och nära träden. I området finns den rlistade arten gul dropplav (NT) som är beroende av gamla grova ekar i pna eller halvpna miljr. Även
	-
	-
	-

	 Gamla ädla lträd med  en värdefull in-sektsfauna och lavflora. Området har en viktig funktion i ekhabitatnätverket.  
	 Gamla ädla lträd med  en värdefull in-sektsfauna och lavflora. Området har en viktig funktion i ekhabitatnätverket.  

	 Åtgärder 
	 Ädellvskog (Äl 2) 
	  Beskrivning 
	 Bidrar till att skapa  ett småbrutet mosaik- och kulturlandskap.   Området har ett pedagogiskt värde och kan användas fr att beskriva ekens betydelse f  biologisk mångfald, betets och slåtterns betydelse,  samt hur jordbrukslandskapet fändras er tid.  
	 Bidrar till att skapa  ett småbrutet mosaik- och kulturlandskap.   Området har ett pedagogiskt värde och kan användas fr att beskriva ekens betydelse f  biologisk mångfald, betets och slåtterns betydelse,  samt hur jordbrukslandskapet fändras er tid.  
	 Bidrar till att skapa  ett småbrutet mosaik- och kulturlandskap.   Området har ett pedagogiskt värde och kan användas fr att beskriva ekens betydelse f  biologisk mångfald, betets och slåtterns betydelse,  samt hur jordbrukslandskapet fändras er tid.  
	 Bidrar till att skapa  ett småbrutet mosaik- och kulturlandskap.   Området har ett pedagogiskt värde och kan användas fr att beskriva ekens betydelse f  biologisk mångfald, betets och slåtterns betydelse,  samt hur jordbrukslandskapet fändras er tid.  



	Mål f området 
	Mål f området 

	 Solbelyst ekmiljmed inslag av hassel och d ved.   Rik lundflora.  
	 Solbelyst ekmiljmed inslag av hassel och d ved.   Rik lundflora.  
	 Solbelyst ekmiljmed inslag av hassel och d ved.   Rik lundflora.  
	 Solbelyst ekmiljmed inslag av hassel och d ved.   Rik lundflora.  



	 Friställ fsiktigt ekar från ung hassel alter-nativt beskär delar av buketterna fr att a  solbelysningen av ekarna. I det norra  områ-det krävs mer omfattande framrning av ek, grre hassel kan också friställas. Även in-plantering  av ung ek och uppsättning av mulmholkar kan gras i området.  
	 Friställ fsiktigt ekar från ung hassel alter-nativt beskär delar av buketterna fr att a  solbelysningen av ekarna. I det norra  områ-det krävs mer omfattande framrning av ek, grre hassel kan också friställas. Även in-plantering  av ung ek och uppsättning av mulmholkar kan gras i området.  

	Stre område med ädellskog i norra delen av naturreservatet i anslutning till Magelungsvägen och Hgdalen. Området utgs av sydvända bergbranter med inslag av lind och ek. Hassel växer i buskskiktet. Området har en lång skoglig kontinuitet och ek och lind gynnas av det sydvända läget. I branterna finns mäktiga mossfällar och senvuxna träd växer i stre sprickor. På en liten hd i mitten av området finns visst inslag av hällmarkstallskog. Naturvårdsarterna blåsippa, svart trolldruva, skogslind, ekticka (NT), tall
	I området frekommer illegala bosättningar. Längs vissa delar av området i anslutning till Snätravägen finns stora mängder dumpat avfall. 
	 Funktion 
	 Funktion 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Lvskog (L)  Lvskog (L 1) 
	  Beskrivning 
	 Ädellskog som utg en viktig livsmiljf många  arter.   Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande  insekter.  
	 Ädellskog som utg en viktig livsmiljf många  arter.   Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande  insekter.  



	 Bibehållen ädellskogskaraktär där ek, lind och grov hassel gynnas och en hällmarkstall-skog på toppen som tillåts utvecklas fritt.  
	 Bibehållen ädellskogskaraktär där ek, lind och grov hassel gynnas och en hällmarkstall-skog på toppen som tillåts utvecklas fritt.  

	 Frihugg  grov, gammal ek och lind samt stora  hasselbuketter från skuggande träd, framfr-allt gran och triviallträd.  Även friställning  av yngre ek.  Håll undan gran i området.   Hällmarkstallskogen utvecklas i huvudsak fritt.   Lämna kvar d ved.  Dd ved kan även till-fas från andra områden.    Avfall städas bort från området.  
	 Frihugg  grov, gammal ek och lind samt stora  hasselbuketter från skuggande träd, framfr-allt gran och triviallträd.  Även friställning  av yngre ek.  Håll undan gran i området.   Hällmarkstallskogen utvecklas i huvudsak fritt.   Lämna kvar d ved.  Dd ved kan även till-fas från andra områden.    Avfall städas bort från området.  
	 Frihugg  grov, gammal ek och lind samt stora  hasselbuketter från skuggande träd, framfr-allt gran och triviallträd.  Även friställning  av yngre ek.  Håll undan gran i området.   Hällmarkstallskogen utvecklas i huvudsak fritt.   Lämna kvar d ved.  Dd ved kan även till-fas från andra områden.    Avfall städas bort från området.  
	 Frihugg  grov, gammal ek och lind samt stora  hasselbuketter från skuggande träd, framfr-allt gran och triviallträd.  Även friställning  av yngre ek.  Håll undan gran i området.   Hällmarkstallskogen utvecklas i huvudsak fritt.   Lämna kvar d ved.  Dd ved kan även till-fas från andra områden.    Avfall städas bort från området.  




	Området är ett tämligen stort lvskogsområde som sträcker sig längs med Kräppladiket. Området domineras av tät skog i igenväxningsfas med mindre partier av pen mark. Äldre sälg fekommer på vissa håll. I ster och väster fekommer stre inslag av bjk och längst i ter är området särskilt fuktigt. I buskskiktet dominerar hägg och vide och i fältskiktet är bredbladigt gräs och älggräs vanliga. D ved fekommer allmänt i området och på en del sälgar finns spår efter hackspettars fos. utvidgning av våtmarkområdet kan v
	Området är ett tämligen stort lvskogsområde som sträcker sig längs med Kräppladiket. Området domineras av tät skog i igenväxningsfas med mindre partier av pen mark. Äldre sälg fekommer på vissa håll. I ster och väster fekommer stre inslag av bjk och längst i ter är området särskilt fuktigt. I buskskiktet dominerar hägg och vide och i fältskiktet är bredbladigt gräs och älggräs vanliga. D ved fekommer allmänt i området och på en del sälgar finns spår efter hackspettars fos. utvidgning av våtmarkområdet kan v
	-
	-

	  Funktion 
	  Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 

	  Lvskog (L 2) 
	  Lvskog (L 2) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Lskog som utg en viktig livsmiljf  många arter, framfallt insekter och fåglar.  
	 Lskog som utg en viktig livsmiljf  många arter, framfallt insekter och fåglar.  
	 Lskog som utg en viktig livsmiljf  många arter, framfallt insekter och fåglar.  


	 Flerskiktad lskog med inslag  av stående  d ved.   Tillgängligt f rekreation, med en naturstig  längs Kräppladiket  och med pna  siktlinjer  i nord-sydlig riktning som fher upp-levelsevärdet av området och omkring-liggande våtmarksmilj Sittplatser med utsikt er Kräppladiket och våtmarken.  
	 Flerskiktad lskog med inslag  av stående  d ved.   Tillgängligt f rekreation, med en naturstig  längs Kräppladiket  och med pna  siktlinjer  i nord-sydlig riktning som fher upp-levelsevärdet av området och omkring-liggande våtmarksmilj Sittplatser med utsikt er Kräppladiket och våtmarken.  
	 Flerskiktad lskog med inslag  av stående  d ved.   Tillgängligt f rekreation, med en naturstig  längs Kräppladiket  och med pna  siktlinjer  i nord-sydlig riktning som fher upp-levelsevärdet av området och omkring-liggande våtmarksmilj Sittplatser med utsikt er Kräppladiket och våtmarken.  


	 Skogen utvecklas i huvudsak fritt, men mängden stående d  ved kan as genom t.ex. tillskapande av hgstubbar.   Skapa  siktlinjer  som hålls pna genom återkommande  rning.   Anläggning  av naturstig längs Kräppladiket.  
	 Skogen utvecklas i huvudsak fritt, men mängden stående d  ved kan as genom t.ex. tillskapande av hgstubbar.   Skapa  siktlinjer  som hålls pna genom återkommande  rning.   Anläggning  av naturstig längs Kräppladiket.  
	 Skogen utvecklas i huvudsak fritt, men mängden stående d  ved kan as genom t.ex. tillskapande av hgstubbar.   Skapa  siktlinjer  som hålls pna genom återkommande  rning.   Anläggning  av naturstig längs Kräppladiket.  



	Ett mindre område som består av flerskiktad och tät lskog på båda sidor om Kräppladiket. I området dominerar bjk och asp. I buskskiktet växer hägg och hassel rikligt. I fältskiktet är arter som vitsippa, liljekonvalj och ekorrbär vanliga. D ved fekommer tämligen rikligt och i olika nedbrytningsstadier, vilket gynnar insekts-och fågellivet. Norr om Kräppladiket är skogen glesare och fuktigare och domineras av bjk och sälg samt hägg i buskskiktet. Naturstigen Kräpplaspåret ler norr om diket. 
	-

	 Flerskiktad lskog  med inslag av d ved i olika nedbrytningsstadier, vilket framfallt gynnar  insekter  och fåglar.   Skogen bidrar till beskuggning av diket och bevarande av områdets hydrologi.  
	 Flerskiktad lskog  med inslag av d ved i olika nedbrytningsstadier, vilket framfallt gynnar  insekter  och fåglar.   Skogen bidrar till beskuggning av diket och bevarande av områdets hydrologi.  
	 Flerskiktad lskog  med inslag av d ved i olika nedbrytningsstadier, vilket framfallt gynnar  insekter  och fåglar.   Skogen bidrar till beskuggning av diket och bevarande av områdets hydrologi.  
	 Flerskiktad lskog  med inslag av d ved i olika nedbrytningsstadier, vilket framfallt gynnar  insekter  och fåglar.   Skogen bidrar till beskuggning av diket och bevarande av områdets hydrologi.  



	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	  Lvskog (L 3) 
	  Beskrivning 
	 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Flerskiktad lskog med naturlig succession  och rikligt med d ved.  

	 Lämnas f fri utveckling,  men mängden stående d ved kan as genom t.ex. tillskapande av hgstubbar.  Inväxande  gran hålls undan vid behov.  
	 Lämnas f fri utveckling,  men mängden stående d ved kan as genom t.ex. tillskapande av hgstubbar.  Inväxande  gran hålls undan vid behov.  

	Mindre lskogsparti där den norra delen ingår i en betesmark. Trädskiktet är flerskiktat med en allmän fekomst av äldre träd. I buskskiktet växer hassel och några grova exemplar finns. I fältskiktet växer arter som vitsippa, kirskål och älggräs. D ved fekommer allmänt till rikligt, bland annat i form av grov aspved. I området fekommer även ringbarkade aspar. På sälgar finns spår efter hackspettars fos. 
	-
	-

	 Värdefull miljf arter knutna till d ved såsom insekter och hackspettar.  
	 Värdefull miljf arter knutna till d ved såsom insekter och hackspettar.  

	 Halvpen lskog med hagmarkskaraktär  som bidrar till att pna upp landskapet.   Skapar ett sammanhängande natur- och kulturlandskap tillsammans med H2 och H4.  
	 Halvpen lskog med hagmarkskaraktär  som bidrar till att pna upp landskapet.   Skapar ett sammanhängande natur- och kulturlandskap tillsammans med H2 och H4.  
	 Halvpen lskog med hagmarkskaraktär  som bidrar till att pna upp landskapet.   Skapar ett sammanhängande natur- och kulturlandskap tillsammans med H2 och H4.  
	 Halvpen lskog med hagmarkskaraktär  som bidrar till att pna upp landskapet.   Skapar ett sammanhängande natur- och kulturlandskap tillsammans med H2 och H4.  



	 Friställ ekar och grova hasselbuketter. Blommande och bärande buskar b  gynnas. I de mer igenväxta partierna med bjk och asp avverkas flertalet träd. Några träd får dock stå kvar, vilket  bidrar till att hålla efter slyuppslag. Successivt kan skogen få ett mer  halvpet utseende med hagmarkskaraktär.   Fortsatt ringbarkning  av asp.  
	 Friställ ekar och grova hasselbuketter. Blommande och bärande buskar b  gynnas. I de mer igenväxta partierna med bjk och asp avverkas flertalet träd. Några träd får dock stå kvar, vilket  bidrar till att hålla efter slyuppslag. Successivt kan skogen få ett mer  halvpet utseende med hagmarkskaraktär.   Fortsatt ringbarkning  av asp.  
	 Friställ ekar och grova hasselbuketter. Blommande och bärande buskar b  gynnas. I de mer igenväxta partierna med bjk och asp avverkas flertalet träd. Några träd får dock stå kvar, vilket  bidrar till att hålla efter slyuppslag. Successivt kan skogen få ett mer  halvpet utseende med hagmarkskaraktär.   Fortsatt ringbarkning  av asp.  
	 Friställ ekar och grova hasselbuketter. Blommande och bärande buskar b  gynnas. I de mer igenväxta partierna med bjk och asp avverkas flertalet träd. Några träd får dock stå kvar, vilket  bidrar till att hålla efter slyuppslag. Successivt kan skogen få ett mer  halvpet utseende med hagmarkskaraktär.   Fortsatt ringbarkning  av asp.  



	  Lvsumpskog (L 4a-c) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f områdena 
	 Extensivt bete alternativt slåtter f att  pna upp området och skapa ett mer  sammanhängande natur- och kulturlandskap tillsammans med skselområdena H2 och H4.   
	 Extensivt bete alternativt slåtter f att  pna upp området och skapa ett mer  sammanhängande natur- och kulturlandskap tillsammans med skselområdena H2 och H4.   

	Skselområdet omfattar ett stre (L 4a) och två mindre (L 4b-c) områden med fuktlskog och lsumpskog, med bjk, sälg, al och videarter. Marken är delvis ersvämmad och det finns ett rikt inslag av d ved. Område L 4a är en tämligen stor lsumpskog som sannolikt ersvämmas vid hvatten. Skogen är tät och består främst av sälg och bjk. I buskskiktet växer rikligt med hägg och videarter. I fältskiktet är arter som älggräs och humleblomster vanliga. I området fekommer dd ved allmänt till rikligt i olika nedbrytningsstad
	-
	-
	-
	-

	 Flerskiktad lsump- och fuktlskog  med ha naturvärden och dd ved i olika ned-brytningsstadier.  
	 Flerskiktad lsump- och fuktlskog  med ha naturvärden och dd ved i olika ned-brytningsstadier.  

	 Flerskiktad lsump- och fuktlskog  med ha naturvärden och dd ved i olika ned-brytningsstadier.   Områden med hga rekreationsvärden och närhet till våtmarksområden.  
	 Flerskiktad lsump- och fuktlskog  med ha naturvärden och dd ved i olika ned-brytningsstadier.   Områden med hga rekreationsvärden och närhet till våtmarksområden.  
	 Flerskiktad lsump- och fuktlskog  med ha naturvärden och dd ved i olika ned-brytningsstadier.   Områden med hga rekreationsvärden och närhet till våtmarksområden.  
	 Flerskiktad lsump- och fuktlskog  med ha naturvärden och dd ved i olika ned-brytningsstadier.   Områden med hga rekreationsvärden och närhet till våtmarksområden.  



	  Åtgärder 
	  Lvskog (L 5) 
	  Beskrivning 
	  Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Skogen lämnas huvudsakligen fr fri utveck-ling, men inväxande  gran hålls efter vid be-hov.   Viss rensning  av dike kan också behas f  att hindra igenväxning.  
	 Skogen lämnas huvudsakligen fr fri utveck-ling, men inväxande  gran hålls efter vid be-hov.   Viss rensning  av dike kan också behas f  att hindra igenväxning.  
	 Skogen lämnas huvudsakligen fr fri utveck-ling, men inväxande  gran hålls efter vid be-hov.   Viss rensning  av dike kan också behas f  att hindra igenväxning.  
	 Skogen lämnas huvudsakligen fr fri utveck-ling, men inväxande  gran hålls efter vid be-hov.   Viss rensning  av dike kan också behas f  att hindra igenväxning.  



	Mindre  lskog med sumpinslag som avskiljer Snätra  industriområde från det sra koloniområdet. Området är under igenväxning. I trädskiktet fekommer bjk, sälg  och asp och i den tra delen dominerar vide. I  den sra kanten som vetter mot Snätra industriområde  finns en vägg som  används f  gatu-konst. Längs väggen frekommer mycket stora mängder spray-burkar och flera av träden närmast väggen är täckta av klotter och målningar.  
	 Avskärmar visuellt koloniträdgården från industriområdet.   Skapar buffertzon mellan våtmark, skogliga  biotoper samt koloniområde.  
	 Avskärmar visuellt koloniträdgården från industriområdet.   Skapar buffertzon mellan våtmark, skogliga  biotoper samt koloniområde.  
	 Avskärmar visuellt koloniträdgården från industriområdet.   Skapar buffertzon mellan våtmark, skogliga  biotoper samt koloniområde.  
	 Avskärmar visuellt koloniträdgården från industriområdet.   Skapar buffertzon mellan våtmark, skogliga  biotoper samt koloniområde.  



	 Lskogsområde med  avskärmande funktion gentemot industriområdet.  
	 Lskogsområde med  avskärmande funktion gentemot industriområdet.  

	 Fri utveckling tillsvidare. Vid framtida f-ändring  av Snätra industriområde kan skselplanen  ses er och anpassas  till områdets sammanhang.   Håll efter sly som växer upp mot  koloni-området.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  
	 Fri utveckling tillsvidare. Vid framtida f-ändring  av Snätra industriområde kan skselplanen  ses er och anpassas  till områdets sammanhang.   Håll efter sly som växer upp mot  koloni-området.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  
	 Fri utveckling tillsvidare. Vid framtida f-ändring  av Snätra industriområde kan skselplanen  ses er och anpassas  till områdets sammanhang.   Håll efter sly som växer upp mot  koloni-området.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  
	 Fri utveckling tillsvidare. Vid framtida f-ändring  av Snätra industriområde kan skselplanen  ses er och anpassas  till områdets sammanhang.   Håll efter sly som växer upp mot  koloni-området.   Sprayburkar och annat avfall städas bort från området.  



	  Lvskog (L 6a-b) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	Direkt ser om järnvägsspåret i norra delen av naturreservatet leder en mindre igenvuxen grusväg in i ett lskogsområde, L  6a. Trädskiktet domineras av bjk, ek, asp, sälg och hvuxen hassel. Ett par ekar är grova och i en av dem finns mulm. Natur-vårdsarten trolldruva fekommer. I den tra delen finns ett stort bestånd av jätteloka som kan beha bekämpas.  Längre terut ligger  ytterligare  ett lskogsområde, L  6b. Området är av  hassel-lundskaraktär med inslag av  framfrallt ek men även asp  och bjk. Inslag av t
	 Områdena utgr ett komplement till de ek- och hasselrika områdena  i Rågsved  och  Hdalen.   Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande  insekter  och det regionala nätverket f ädel-lsområden  och ekmiljer i Stockholms län.  
	 Områdena utgr ett komplement till de ek- och hasselrika områdena  i Rågsved  och  Hdalen.   Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande  insekter  och det regionala nätverket f ädel-lsområden  och ekmiljer i Stockholms län.  
	 Områdena utgr ett komplement till de ek- och hasselrika områdena  i Rågsved  och  Hdalen.   Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande  insekter  och det regionala nätverket f ädel-lsområden  och ekmiljer i Stockholms län.  
	 Områdena utgr ett komplement till de ek- och hasselrika områdena  i Rågsved  och  Hdalen.   Området har betydelse fr att bibehålla  sambandet i habitatnätverket f eklevande  insekter  och det regionala nätverket f ädel-lsområden  och ekmiljer i Stockholms län.  



	 Artrik lskogsmilj med ädellinslag.  
	 Artrik lskogsmilj med ädellinslag.  

	 Ek och hassel gynnas genom frihuggning. Välj ut yngre träd och mindre hasselbuketter som kan växa och bli grova  och gamla.   D ved  lämnas kvar.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved och uppsättning  av mulmholkar kan utfas i området.   Jätteloka bekämpas  vid behov.   Avfall städas bort från området.  
	 Ek och hassel gynnas genom frihuggning. Välj ut yngre träd och mindre hasselbuketter som kan växa och bli grova  och gamla.   D ved  lämnas kvar.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved och uppsättning  av mulmholkar kan utfas i området.   Jätteloka bekämpas  vid behov.   Avfall städas bort från området.  
	 Ek och hassel gynnas genom frihuggning. Välj ut yngre träd och mindre hasselbuketter som kan växa och bli grova  och gamla.   D ved  lämnas kvar.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved och uppsättning  av mulmholkar kan utfas i området.   Jätteloka bekämpas  vid behov.   Avfall städas bort från området.  
	 Ek och hassel gynnas genom frihuggning. Välj ut yngre träd och mindre hasselbuketter som kan växa och bli grova  och gamla.   D ved  lämnas kvar.  Frstärkningsåtgärder som tillfande av d ved och uppsättning  av mulmholkar kan utfas i området.   Jätteloka bekämpas  vid behov.   Avfall städas bort från området.  




	   Halvpet (H) Halvppen brynmilj(H1) 
	   Halvpet (H) Halvppen brynmilj(H1) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	   Trädbärande hage (H 2) Beskrivning 
	I naturreservatets västra  gräns ligger en halvpen brynmilji anslutning till fotbollsplanen vid Rågsvedsvägen. Brynmilj som  avgränsar bostadsområdet i ser domineras av sälg och asp. Om-rådet omfattas också av en mindre fuktäng samt ett torrare häll-marksdominerat  parti med hävdgynnade  ängsväxter tillika naturvårdsarter som gulmåra och backnejlika.  
	 Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.  
	 Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.  

	 Artrik halvpen brynmilj  
	 Artrik halvpen brynmilj  

	 Den halvpna karaktären bevaras genom slyrning.   Slåtter kan vara ett alternativ f att a  områdets biologiska värde.  
	 Den halvpna karaktären bevaras genom slyrning.   Slåtter kan vara ett alternativ f att a  områdets biologiska värde.  
	 Den halvpna karaktären bevaras genom slyrning.   Slåtter kan vara ett alternativ f att a  områdets biologiska värde.  
	 Den halvpna karaktären bevaras genom slyrning.   Slåtter kan vara ett alternativ f att a  områdets biologiska värde.  



	Halvpen, näringsrik hagmark som står under igenväxning. Hagen betas av ett fåtal får. En kraftledning sträcker sig  genom hagen och  en mindre  grusstig  går genom den  tra delen av om-rådet. I  den norra delen fekommer spridda dungar med ek och bjk och på  en mindre bergshd växer  ek och tall. Ekarna har grov bark och är vidkroniga  och vissa har blottad kärnved. I  fält-skiktet växer den hävdgynnade  gullvivan glest. Välutvecklade  brynmiljr finns i nordvästra delen av området.  Centralt i hag-marken ligg
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	Den  sra delen av hagmarken ligger längs Kräppladiket och är av fuktigare karaktär. I sydtra delen av hagmarken finns en täm-ligen tät bjkskog på  fuktig mark. I buskskiktet växer hägg  glest  och  i  fältskiktet fekommer naturvårdsarten ormbär. D bjk-ved fekommer rikligt i  olika nedbrytningsstadier.  Hagen är ett  populärt bessmål f fskolor m.fl. Delar  av hagen  används även f hundrastning.  
	 Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Visar spår av äldre kulturlandskap.   Utflyktsmål f pedagogisk verksamhet och rekreation.  
	 Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Visar spår av äldre kulturlandskap.   Utflyktsmål f pedagogisk verksamhet och rekreation.  
	 Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Visar spår av äldre kulturlandskap.   Utflyktsmål f pedagogisk verksamhet och rekreation.  
	 Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Visar spår av äldre kulturlandskap.   Utflyktsmål f pedagogisk verksamhet och rekreation.  



	 Ett sammanhållet natur- och kulturlandskap tillsammans med skselområdena H4 och L  3.   Halvpet landskap med en variation av l-skogsdungar och pen mark samt välut-vecklade brynmiljr.   Område tillgängligt fr rekreation  och peda-gogisk verksamhet.   Området binds samman med det riga naturreservatet genom en naturstig längs Kräppladiket.   
	 Ett sammanhållet natur- och kulturlandskap tillsammans med skselområdena H4 och L  3.   Halvpet landskap med en variation av l-skogsdungar och pen mark samt välut-vecklade brynmiljr.   Område tillgängligt fr rekreation  och peda-gogisk verksamhet.   Området binds samman med det riga naturreservatet genom en naturstig längs Kräppladiket.   
	 Ett sammanhållet natur- och kulturlandskap tillsammans med skselområdena H4 och L  3.   Halvpet landskap med en variation av l-skogsdungar och pen mark samt välut-vecklade brynmiljr.   Område tillgängligt fr rekreation  och peda-gogisk verksamhet.   Området binds samman med det riga naturreservatet genom en naturstig längs Kräppladiket.   
	 Ett sammanhållet natur- och kulturlandskap tillsammans med skselområdena H4 och L  3.   Halvpet landskap med en variation av l-skogsdungar och pen mark samt välut-vecklade brynmiljr.   Område tillgängligt fr rekreation  och peda-gogisk verksamhet.   Området binds samman med det riga naturreservatet genom en naturstig längs Kräppladiket.   



	 Bete alternativt slåtter  fr att gynna såväl ekologiska, kulturhistoriska och landskaps-mässiga värden.   Omgivande brynmiljr tillåts att  utvecklas fritt f att främja dess ekologiska värden.    Ett alternativ f att  ytterligare främja biolo-gisk mångfald i området är inplantering av blommande och bärande  växter såsom vild-ksbär (fågelbär), rn, slån och nypon.   I norra delen av objektet kan tydligare  dungar av bjk respektive ek skapas genom 
	 Bete alternativt slåtter  fr att gynna såväl ekologiska, kulturhistoriska och landskaps-mässiga värden.   Omgivande brynmiljr tillåts att  utvecklas fritt f att främja dess ekologiska värden.    Ett alternativ f att  ytterligare främja biolo-gisk mångfald i området är inplantering av blommande och bärande  växter såsom vild-ksbär (fågelbär), rn, slån och nypon.   I norra delen av objektet kan tydligare  dungar av bjk respektive ek skapas genom 
	 Bete alternativt slåtter  fr att gynna såväl ekologiska, kulturhistoriska och landskaps-mässiga värden.   Omgivande brynmiljr tillåts att  utvecklas fritt f att främja dess ekologiska värden.    Ett alternativ f att  ytterligare främja biolo-gisk mångfald i området är inplantering av blommande och bärande  växter såsom vild-ksbär (fågelbär), rn, slån och nypon.   I norra delen av objektet kan tydligare  dungar av bjk respektive ek skapas genom 
	 Bete alternativt slåtter  fr att gynna såväl ekologiska, kulturhistoriska och landskaps-mässiga värden.   Omgivande brynmiljr tillåts att  utvecklas fritt f att främja dess ekologiska värden.    Ett alternativ f att  ytterligare främja biolo-gisk mångfald i området är inplantering av blommande och bärande  växter såsom vild-ksbär (fågelbär), rn, slån och nypon.   I norra delen av objektet kan tydligare  dungar av bjk respektive ek skapas genom 



	 Trädbärande hage (H 3) 
	 Trädbärande hage (H 3) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	selektiv gallring fr att frstärka kontrasten mellan ett pet och slutet landskap.   Utplacering av sittplatser och informations-skyltar. Mligen kan en del av hagen klip-pas f att skapa tillgängliga  gräsytor fr vistelse och rekreation.   Utred mligheten att stärka  områdets rek-reativa  och biologiska värden  längs natur-stigen genom att anlägga  en ny damm  eller våtmark vid Kräppladiket.  
	selektiv gallring fr att frstärka kontrasten mellan ett pet och slutet landskap.   Utplacering av sittplatser och informations-skyltar. Mligen kan en del av hagen klip-pas f att skapa tillgängliga  gräsytor fr vistelse och rekreation.   Utred mligheten att stärka  områdets rek-reativa  och biologiska värden  längs natur-stigen genom att anlägga  en ny damm  eller våtmark vid Kräppladiket.  

	Området är en trädbärande hage på bergig mark som är utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. I hagen växer såväl äldre tall och ek som yngre efterträdare av ek. På några av tallarna växer den rlistade talltickan (NT) och på flera ekar finns den rlistade ektickan (NT). Även lind, gran och sälg frekommer i området. I buskskiktet växer enbuskar, bjk och hassel. På äldre hassel växer naturvårdsarten hasselticka. I fältskiktet finns inslag av en hävdgynnad flora med arter som prästkrage och gärt. D ved fekom
	-

	 Gamla ädla lträd med en värdefull in-sektsfauna och lavflora. Området fyller en viktig funktion i habitatnätverket fr ekle-vande arter, samt f spridning av ängs-växter och därtill knutna insekter.  
	 Gamla ädla lträd med en värdefull in-sektsfauna och lavflora. Området fyller en viktig funktion i habitatnätverket fr ekle-vande arter, samt f spridning av ängs-växter och därtill knutna insekter.  

	 Betad halvpen mark.  
	 Betad halvpen mark.  

	 Bete  eller slåtter. Slåtter  b ske årligen och lämpligen i slutet av juli eller i bjan av augusti. Upptag  grs senast en vecka efter slåttern.  
	 Bete  eller slåtter. Slåtter  b ske årligen och lämpligen i slutet av juli eller i bjan av augusti. Upptag  grs senast en vecka efter slåttern.  

	  Halvppen gräsmark med bryn och dungar (H4 a-c) 
	  Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder f  pollinerande insekter, t.ex. boplatser f solitära bin.   
	 Åtgärder f  pollinerande insekter, t.ex. boplatser f solitära bin.   

	Ser om Snätra industriområde, på  vardera  sida om Kräppla-diket,  fortsätter den halvpna karaktär som är typisk f Kräppla-dalen. Den norra delen, H4a, präglas av en fuktäng med hg-växande gräs och rter. Det fekommer även brynmiljr  domi-nerade  av vide och bjrk. Fuktängen binds samman med området ser om Kräppladiket, H4b, genom en bitvis spångad naturstig, Kräpplaspåret. En mindre träbro leder er diket. Marken i områ-det är torrare och domineras av frisk tvegetation med arter som hundäxing och dungar med h
	 Området bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Området är värdefullt f rekreation.   Utg en lugn och rofylld zon i naturreser-vatet.  
	 Området bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Området är värdefullt f rekreation.   Utg en lugn och rofylld zon i naturreser-vatet.  
	 Området bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Området är värdefullt f rekreation.   Utg en lugn och rofylld zon i naturreser-vatet.  
	 Området bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Området är värdefullt f rekreation.   Utg en lugn och rofylld zon i naturreser-vatet.  



	 Skapa ett sammanhållet natur- och kultur-landskap tillsammans med skselområdena  H2 och L  3.   Den visuella kopplingen i t-västlig rikt-ning  gs tydligare  genom att skapa bättre  utsiktsmligheter.   Rekreationsvänligt område som utg en lugn zon i naturreservatet.  
	 Skapa ett sammanhållet natur- och kultur-landskap tillsammans med skselområdena  H2 och L  3.   Den visuella kopplingen i t-västlig rikt-ning  gs tydligare  genom att skapa bättre  utsiktsmligheter.   Rekreationsvänligt område som utg en lugn zon i naturreservatet.  
	 Skapa ett sammanhållet natur- och kultur-landskap tillsammans med skselområdena  H2 och L  3.   Den visuella kopplingen i t-västlig rikt-ning  gs tydligare  genom att skapa bättre  utsiktsmligheter.   Rekreationsvänligt område som utg en lugn zon i naturreservatet.  
	 Skapa ett sammanhållet natur- och kultur-landskap tillsammans med skselområdena  H2 och L  3.   Den visuella kopplingen i t-västlig rikt-ning  gs tydligare  genom att skapa bättre  utsiktsmligheter.   Rekreationsvänligt område som utg en lugn zon i naturreservatet.  



	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	 Åtgärder 
	 Öppna gräsytor (Ö)  Öppen gräsyta (Ö 1a-b) 
	  Beskrivning 
	  Funktion 
	 Slåtter eller bete är lämpligt på de pna  markerna f  att fortsätta hålla landskapet pet, fbättra den visuella upplevelsen men även fr att a områdets biologiska värde. Marken b  slås årligen. Slåtter sker lämpligen  i slutet av juli eller i bjan av augusti. Upptag  grs senast en vecka efter slåttern.   Naturstigen hålls pen genom slåtter och eventuell slyrning. I lämpligt läge kan även inplantering av solitär ek gas.   Åtgärder f  pollinerande insekter, t.ex. boplatser f solitära bin.  
	 Slåtter eller bete är lämpligt på de pna  markerna f  att fortsätta hålla landskapet pet, fbättra den visuella upplevelsen men även fr att a områdets biologiska värde. Marken b  slås årligen. Slåtter sker lämpligen  i slutet av juli eller i bjan av augusti. Upptag  grs senast en vecka efter slåttern.   Naturstigen hålls pen genom slåtter och eventuell slyrning. I lämpligt läge kan även inplantering av solitär ek gas.   Åtgärder f  pollinerande insekter, t.ex. boplatser f solitära bin.  





	Genom Kräppladalen sträcker sig en pen gräsmark längs en grusad gång-och cykelväg. I de västligaste delarna utgs området av klippta gräsmattor. En befintlig informationsskylt finns i områdets västra del. En näringsrik fuktäng med en bård av vide men även aspsly sträcker sig norr om Br 1b och terut. Brynmiljr fekommer också i området. Längs gång-och cykelvägen växer bestånd av asp. Ett fruktträd som används som klätterträd finns i den tra delen av objektet. Längs med Ö 1b finns ett ängsmarksparti med hgvuxna
	Genom Kräppladalen sträcker sig en pen gräsmark längs en grusad gång-och cykelväg. I de västligaste delarna utgs området av klippta gräsmattor. En befintlig informationsskylt finns i områdets västra del. En näringsrik fuktäng med en bård av vide men även aspsly sträcker sig norr om Br 1b och terut. Brynmiljr fekommer också i området. Längs gång-och cykelvägen växer bestånd av asp. Ett fruktträd som används som klätterträd finns i den tra delen av objektet. Längs med Ö 1b finns ett ängsmarksparti med hgvuxna
	-
	-
	-
	-

	 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Bildar flera naturliga entréer in i området.   
	 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Bildar flera naturliga entréer in i området.   
	 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Bildar flera naturliga entréer in i området.   
	 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.   Skapar spridningssamband fr ängsväxter  och insekter i naturreservatet.   Bildar flera naturliga entréer in i området.   



	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Bevara och framhäva landskapets pna  karaktär och stärka ängsmarkens biologiska värden. Lyft fram landskapets olika kvalite-ter och skillnaden mellan olika vegetations-typer.   Flera tydliga mindre entréer med vägvisning  och informationskyltar  samt sittplatser.   Mligheter till rekreation i form av t.ex.  motionsslinga,  utegym eller odling.   Mligheter till lek och pedagogisk verk-samhet.  
	 Bevara och framhäva landskapets pna  karaktär och stärka ängsmarkens biologiska värden. Lyft fram landskapets olika kvalite-ter och skillnaden mellan olika vegetations-typer.   Flera tydliga mindre entréer med vägvisning  och informationskyltar  samt sittplatser.   Mligheter till rekreation i form av t.ex.  motionsslinga,  utegym eller odling.   Mligheter till lek och pedagogisk verk-samhet.  



	 Utred markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Fortsätt klippa  gräs med maskin på delar där denna  sksel redan utfs f att främja till-gången på pna  gräsytor som kan användas f rekreation.   Slåtter kan vara ett alternativ på ängsmarken f att a områdets biologiska värde. Mar-ken b slås årligen. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter används redskap som  skär eller klipper av vegetationen. Det av-slagna het b tas upp senast en vecka efter slåttern.   I 
	 Utred markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Fortsätt klippa  gräs med maskin på delar där denna  sksel redan utfs f att främja till-gången på pna  gräsytor som kan användas f rekreation.   Slåtter kan vara ett alternativ på ängsmarken f att a områdets biologiska värde. Mar-ken b slås årligen. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter används redskap som  skär eller klipper av vegetationen. Det av-slagna het b tas upp senast en vecka efter slåttern.   I 
	 Utred markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Fortsätt klippa  gräs med maskin på delar där denna  sksel redan utfs f att främja till-gången på pna  gräsytor som kan användas f rekreation.   Slåtter kan vara ett alternativ på ängsmarken f att a områdets biologiska värde. Mar-ken b slås årligen. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter används redskap som  skär eller klipper av vegetationen. Det av-slagna het b tas upp senast en vecka efter slåttern.   I 
	 Utred markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Fortsätt klippa  gräs med maskin på delar där denna  sksel redan utfs f att främja till-gången på pna  gräsytor som kan användas f rekreation.   Slåtter kan vara ett alternativ på ängsmarken f att a områdets biologiska värde. Mar-ken b slås årligen. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter används redskap som  skär eller klipper av vegetationen. Det av-slagna het b tas upp senast en vecka efter slåttern.   I 



	  Öppen gräsyta (Ö 2a-b) 
	  Öppen gräsyta (Ö 2a-b) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Lämna bård med vide men håll efter aspsly.  Träd eller grenar som hänger ut er gång- och cykelväg kan tas bort.   Utveckla sittplatser med mlighet att äta  medhavd matsäck.   Upprustning av bänkar och belysning längs gång- och cykelväg behvs.  
	 Lämna bård med vide men håll efter aspsly.  Träd eller grenar som hänger ut er gång- och cykelväg kan tas bort.   Utveckla sittplatser med mlighet att äta  medhavd matsäck.   Upprustning av bänkar och belysning längs gång- och cykelväg behvs.  
	 Lämna bård med vide men håll efter aspsly.  Träd eller grenar som hänger ut er gång- och cykelväg kan tas bort.   Utveckla sittplatser med mlighet att äta  medhavd matsäck.   Upprustning av bänkar och belysning längs gång- och cykelväg behvs.  
	 Lämna bård med vide men håll efter aspsly.  Träd eller grenar som hänger ut er gång- och cykelväg kan tas bort.   Utveckla sittplatser med mlighet att äta  medhavd matsäck.   Upprustning av bänkar och belysning längs gång- och cykelväg behvs.  



	I norra delen av reservatet ligger  två friska och frodiga  gräs-marksområden,  Ö  2a-b. Området Ö 2a  inramas av  det norra och sra koloniområdet samt av skogsområden  längs Snätravägen. Ett par naturstigar sammanbinder området med närliggande  skselområden. Område Ö 2b ligger i områdets nordligaste del i  anslutning till den befintliga  gång- och cykelbron. Här frekom-mer en del sly i anslutning till den kraftledning som går igenom området.  
	 Bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i naturreservatet.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Inbjudande  Entré till naturreservatet vid Ö  2a.  
	 Bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i naturreservatet.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Inbjudande  Entré till naturreservatet vid Ö  2a.  
	 Bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i naturreservatet.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Inbjudande  Entré till naturreservatet vid Ö  2a.  
	 Bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i naturreservatet.   Ängsmarker och brynzoner med ekologiskt  värde och värdefulla som spridningszoner f ängsväxter och insekter.   Inbjudande  Entré till naturreservatet vid Ö  2a.  



	 Inbjudande  entré  till reservatet vid Ö  2a.    Ängsmark med ekologiska och upplevelse-mässiga värden.   Fslag finns på  att anlägga hundrastområde  eller hundrastgård inom området.  
	 Inbjudande  entré  till reservatet vid Ö  2a.    Ängsmark med ekologiska och upplevelse-mässiga värden.   Fslag finns på  att anlägga hundrastområde  eller hundrastgård inom området.  
	 Inbjudande  entré  till reservatet vid Ö  2a.    Ängsmark med ekologiska och upplevelse-mässiga värden.   Fslag finns på  att anlägga hundrastområde  eller hundrastgård inom området.  
	 Inbjudande  entré  till reservatet vid Ö  2a.    Ängsmark med ekologiska och upplevelse-mässiga värden.   Fslag finns på  att anlägga hundrastområde  eller hundrastgård inom området.  



	 Slåtter kan vara ett alternativ f att a  områdets biologiska värde. Marken br slås årligen. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid 
	 Slåtter kan vara ett alternativ f att a  områdets biologiska värde. Marken br slås årligen. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid 
	 Slåtter kan vara ett alternativ f att a  områdets biologiska värde. Marken br slås årligen. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid 

	 Öppen yta (Ö 3) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	slåtter används redskap som skär eller klip-per av vegetationen. Det avslagna ht b tas upp senast en vecka efter slåttern.   Viss rning av lsly kan vara lämplig f  att hålla området pet och gra det mer attraktivt f rekreation.   Eventuell markering  eller stängsling av hundrastområde  eller hundrastgård.  

	Öppen till halvpen gräsbeklädd yta som troligen tidigare varit upplagsyta. Området är under igenväxning. Dungar med bjk, vide och nypon fekommer. Området kantas av lskogsvegeta-tion bestående av framfrallt bjk som vetter mot Kräppladiket där det också  går en naturstig. På  en kulle  centralt  i området växer  ett stort bestånd av jätteloka.  I områdets västra del finns ett l-sumpskogsparti.  
	 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.  
	 Området bidrar till  att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i Kräppladalen.  

	 Områdets karaktär  av pen till halvpen mark kan utvecklas.   Mlighet att stärka områdets attraktion genom att anlägga  en ny  damm/våtmark vid Kräppladiket som sträcker sig längs båda  sidorna av diket.   Eventuellt inhägnat hundrastområde.  
	 Områdets karaktär  av pen till halvpen mark kan utvecklas.   Mlighet att stärka områdets attraktion genom att anlägga  en ny  damm/våtmark vid Kräppladiket som sträcker sig längs båda  sidorna av diket.   Eventuellt inhägnat hundrastområde.  
	 Områdets karaktär  av pen till halvpen mark kan utvecklas.   Mlighet att stärka områdets attraktion genom att anlägga  en ny  damm/våtmark vid Kräppladiket som sträcker sig längs båda  sidorna av diket.   Eventuellt inhägnat hundrastområde.  
	 Områdets karaktär  av pen till halvpen mark kan utvecklas.   Mlighet att stärka områdets attraktion genom att anlägga  en ny  damm/våtmark vid Kräppladiket som sträcker sig längs båda  sidorna av diket.   Eventuellt inhägnat hundrastområde.  



	 Slåtter b ske  årligen  med skärande eller klippande redskap, t.ex. slåtterbalk (ej av-slitande). Efter slåttern frs det avslagna  ht bort. Det b dock få ligga kvar och fr av sig några dagar (hst en vecka). Slåtter sker lämpligen i slutet av juli eller i bjan av augusti. Vid lång vegetations-säsong kan marken behva slås ytterligare  
	 Slåtter b ske  årligen  med skärande eller klippande redskap, t.ex. slåtterbalk (ej av-slitande). Efter slåttern frs det avslagna  ht bort. Det b dock få ligga kvar och fr av sig några dagar (hst en vecka). Slåtter sker lämpligen i slutet av juli eller i bjan av augusti. Vid lång vegetations-säsong kan marken behva slås ytterligare  


	  Öppen yta (Ö 4a-b) 
	  Öppen yta (Ö 4a-b) 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	    Koloniområden och vriga odlingsytor (Ko) Koloniområden (Ko 1a-b) 
	 Beskrivning 
	en gång. Stråket med sumplskog i områ-dets västra del b dock sparas och lämnas f fri utveckling.    Jätteloka kan beha bekämpas.   Eventuell stängsling och skyltning  av områ-det f hundrastning.  
	en gång. Stråket med sumplskog i områ-dets västra del b dock sparas och lämnas f fri utveckling.    Jätteloka kan beha bekämpas.   Eventuell stängsling och skyltning  av områ-det f hundrastning.  

	I norra delen av reservatet fekommer ett par pna  ytor. Längs järnvägen ligger en äng, Ö  4a, dominerad av kirskål. Enstaka  exemplar av jätteloka fekommer som en del av ett bestånd som sträcker sig in i omgivande lskog och längs järnvägen. Längre  terut längs Magelungsvägen ligger en pen gräsmark, Ö  4b, med videbuskar som bildar en brynmiljmot vägen och en buffertzon mot fuktskog  i sydväst.  
	 Områdena bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i natur-reservatet.   Bidrar till att skapa spridningssamband f  ängsväxter mellan naturreservatet och Hdalstopparna.  
	 Områdena bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i natur-reservatet.   Bidrar till att skapa spridningssamband f  ängsväxter mellan naturreservatet och Hdalstopparna.  
	 Områdena bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i natur-reservatet.   Bidrar till att skapa spridningssamband f  ängsväxter mellan naturreservatet och Hdalstopparna.  
	 Områdena bidrar med att skapa dynamik mellan pet och slutet landskap i natur-reservatet.   Bidrar till att skapa spridningssamband f  ängsväxter mellan naturreservatet och Hdalstopparna.  



	 Öppen gräsmark som erbjuder spridnings-vägar fr hävdgynnade växter i landskapet.  
	 Öppen gräsmark som erbjuder spridnings-vägar fr hävdgynnade växter i landskapet.  

	 Ytorna b slås regelbundet f att fhindra  igenväxning.    Jätteloka kan beha bekämpas i Ö  4a.  
	 Ytorna b slås regelbundet f att fhindra  igenväxning.    Jätteloka kan beha bekämpas i Ö  4a.  
	 Ytorna b slås regelbundet f att fhindra  igenväxning.    Jätteloka kan beha bekämpas i Ö  4a.  
	 Ytorna b slås regelbundet f att fhindra  igenväxning.    Jätteloka kan beha bekämpas i Ö  4a.  



	Rågsveds naturreservat innefattar två koloniområden. Det sra området anlades i brjan av 1960-talet på tidigare odlingsmark och det norra området tillkom 1981. Koloniområdena består av 
	Rågsveds naturreservat innefattar två koloniområden. Det sra området anlades i brjan av 1960-talet på tidigare odlingsmark och det norra området tillkom 1981. Koloniområdena består av 
	  Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	   Odlingsyta (Ko 2) 
	 Beskrivning 
	omväxlande skta och oskta gräsytor och diverse mindre bodar och  små byggnader. I området finns blommande buskar och od-lingar. Komposter, rishgar och bräd- och skräphar fekom-mer. I det sra koloniområdet finns en liten damm med vatten samt  yngre träd av bjrk och tall. I den  norra delen  växer yngre  till medelålders ädellträd. I det norra koloniområdet fekom-mer aplar och andra  yngre fruktträd.  Vägkanterna  längs det norra  koloniområdet är artrika och av ängsmarkskaraktär.  

	 Rekreation i form av odling och trädgårds-sksel.   Bidrar  till omväxling i naturreservatet både  upplevelsemässigt och ur biologisk syn-vinkel.  
	 Rekreation i form av odling och trädgårds-sksel.   Bidrar  till omväxling i naturreservatet både  upplevelsemässigt och ur biologisk syn-vinkel.  
	 Rekreation i form av odling och trädgårds-sksel.   Bidrar  till omväxling i naturreservatet både  upplevelsemässigt och ur biologisk syn-vinkel.  
	 Rekreation i form av odling och trädgårds-sksel.   Bidrar  till omväxling i naturreservatet både  upplevelsemässigt och ur biologisk syn-vinkel.  



	 Odling och trädgårdssksel som kan f-stärka upplevelsen f allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vattenmilj och de pna  ytorna.   Bibehålla  artrika vägkanter.  
	 Odling och trädgårdssksel som kan f-stärka upplevelsen f allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vattenmilj och de pna  ytorna.   Bibehålla  artrika vägkanter.  
	 Odling och trädgårdssksel som kan f-stärka upplevelsen f allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vattenmilj och de pna  ytorna.   Bibehålla  artrika vägkanter.  
	 Odling och trädgårdssksel som kan f-stärka upplevelsen f allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vattenmilj och de pna  ytorna.   Bibehålla  artrika vägkanter.  



	 Områden och byggnader ska hållas i städat och vårdat skick.   Slåtter längs områdets artrika vägkanter. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter an-vänds redskap som skär eller klipper av vegetationen. Det avslagna ht b inte  lämnas kvar på området.  
	 Områden och byggnader ska hållas i städat och vårdat skick.   Slåtter längs områdets artrika vägkanter. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter an-vänds redskap som skär eller klipper av vegetationen. Det avslagna ht b inte  lämnas kvar på området.  
	 Områden och byggnader ska hållas i städat och vårdat skick.   Slåtter längs områdets artrika vägkanter. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter an-vänds redskap som skär eller klipper av vegetationen. Det avslagna ht b inte  lämnas kvar på området.  
	 Områden och byggnader ska hållas i städat och vårdat skick.   Slåtter längs områdets artrika vägkanter. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter an-vänds redskap som skär eller klipper av vegetationen. Det avslagna ht b inte  lämnas kvar på området.  



	Vid Kräppladammarna finns en välskt odlingsyta  (dock i nu-läget  utan avtal med markägaren). Odlingen  drivs av feningen Tillväxt som här odlar ätbara växter och har planterat en del fruktträd.  
	 Funktion 
	 Funktion 
	 Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	   Vattendrag + omkringliggande mark (Vo) Damm (Vo 1) 
	 Beskrivning 
	 Rekreation i form av odling och trädgårds-sksel.   Bidra till omväxling i naturreservatet både  upplevelsemässigt och ur biologisk syn-vinkel.   Bibehålla  artrika vägkanter.  
	 Rekreation i form av odling och trädgårds-sksel.   Bidra till omväxling i naturreservatet både  upplevelsemässigt och ur biologisk syn-vinkel.   Bibehålla  artrika vägkanter.  



	 Odling och trädgårdssksel som kan fstär-ka upplevelsen fr allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vatten-milj och de pna  ytorna.    Området  ska hållas i städat och vårdat skick.  
	 Odling och trädgårdssksel som kan fstär-ka upplevelsen fr allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vatten-milj och de pna  ytorna.    Området  ska hållas i städat och vårdat skick.  
	 Odling och trädgårdssksel som kan fstär-ka upplevelsen fr allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vatten-milj och de pna  ytorna.    Området  ska hållas i städat och vårdat skick.  
	 Odling och trädgårdssksel som kan fstär-ka upplevelsen fr allmänheten utan negativ påverkan på den omgivande skogen, vatten-milj och de pna  ytorna.    Området  ska hållas i städat och vårdat skick.  



	 Slåtter längs områdets artrika vägkanter. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter används redskap som skär eller klipper av vegetationen. Det avslagna ht b inte  lämnas kvar på området.  
	 Slåtter längs områdets artrika vägkanter. Slåtter b ske i juli-augusti. Vid slåtter används redskap som skär eller klipper av vegetationen. Det avslagna ht b inte  lämnas kvar på området.  



	Området är en grävd damm som  anlades 2007  genom fdämning  av Kräppladiket.  Dammen ler i en slinga med en  halvi mitten. Vattnet är solexponerat med en gles fekomst av träd och buskar. Kring kanterna växer starrarter, skogssäv och kaveldun. På botten syns ingen vegetation utan endast lerbotten. Inga ägg efter grodor har vid inventering noterats i dammen. Gräsänder använder vatt-net. En liten gångbro skapar en frbindelse mellan omgivande  mark och halv, runt vilken en naturstig  går. På båda sidor om vattn
	Området är en grävd damm som  anlades 2007  genom fdämning  av Kräppladiket.  Dammen ler i en slinga med en  halvi mitten. Vattnet är solexponerat med en gles fekomst av träd och buskar. Kring kanterna växer starrarter, skogssäv och kaveldun. På botten syns ingen vegetation utan endast lerbotten. Inga ägg efter grodor har vid inventering noterats i dammen. Gräsänder använder vatt-net. En liten gångbro skapar en frbindelse mellan omgivande  mark och halv, runt vilken en naturstig  går. På båda sidor om vattn
	  Funktion 
	  Funktion 
	  Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	   Kräppladiket och omkringliggande våtmark (Vo 2) 
	 Beskrivning 
	 Bidrar med dagvattenrening.    Värdefull miljf många våtmarksarter.   Utflyktsmål f pedagogisk verksamhet och rekreation.   Skapar tillgänglig lugn zon med utblickar er vatten och våtmark.  
	 Bidrar med dagvattenrening.    Värdefull miljf många våtmarksarter.   Utflyktsmål f pedagogisk verksamhet och rekreation.   Skapar tillgänglig lugn zon med utblickar er vatten och våtmark.  



	 Ett välbest område f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   God konnektivitet med närliggande  våtmarksområden.  
	 Ett välbest område f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   God konnektivitet med närliggande  våtmarksområden.  
	 Ett välbest område f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   God konnektivitet med närliggande  våtmarksområden.  
	 Ett välbest område f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   God konnektivitet med närliggande  våtmarksområden.  



	 Skapa nya platser f samvaro med bänk-bord ovanf dammen.   Fstärk  naturstråk som  binder samman dammen med naturreservatet i tlig och västlig riktning.   Informationsskyltar om Kräppladiket, dam-mens och våtmarkers värden kan vara lämp-ligt att sätta upp i området.   Fstärk  utsikt/visuell och fysisk koppling  från dammen ut mot våtmarken i ter. Naturstigen binds samman med naturstråk längs vattendraget.   Jätteloka kan beha bekämpas.  
	 Skapa nya platser f samvaro med bänk-bord ovanf dammen.   Fstärk  naturstråk som  binder samman dammen med naturreservatet i tlig och västlig riktning.   Informationsskyltar om Kräppladiket, dam-mens och våtmarkers värden kan vara lämp-ligt att sätta upp i området.   Fstärk  utsikt/visuell och fysisk koppling  från dammen ut mot våtmarken i ter. Naturstigen binds samman med naturstråk längs vattendraget.   Jätteloka kan beha bekämpas.  
	 Skapa nya platser f samvaro med bänk-bord ovanf dammen.   Fstärk  naturstråk som  binder samman dammen med naturreservatet i tlig och västlig riktning.   Informationsskyltar om Kräppladiket, dam-mens och våtmarkers värden kan vara lämp-ligt att sätta upp i området.   Fstärk  utsikt/visuell och fysisk koppling  från dammen ut mot våtmarken i ter. Naturstigen binds samman med naturstråk längs vattendraget.   Jätteloka kan beha bekämpas.  
	 Skapa nya platser f samvaro med bänk-bord ovanf dammen.   Fstärk  naturstråk som  binder samman dammen med naturreservatet i tlig och västlig riktning.   Informationsskyltar om Kräppladiket, dam-mens och våtmarkers värden kan vara lämp-ligt att sätta upp i området.   Fstärk  utsikt/visuell och fysisk koppling  från dammen ut mot våtmarken i ter. Naturstigen binds samman med naturstråk längs vattendraget.   Jätteloka kan beha bekämpas.  



	När sj Magelungen sänktes anlades Kräppladiket f att dika ut och omvandla  Kräppladalen till användbar ängsmark. Sedan 1950-talet är drygt 900 meter av diket flagt i en kulvert som f  dagvatten från villaområdena vid Huddingevägen.  Kräppladiket är lugnflytande och rinner genom våtmark, skogar och betesmarker.  Vattendraget har viss igenväxningskaraktär men har i stora delar fortfarande  pet vatten. Vattendraget har  ett slingrande lopp i  nordväst men är uträtat närmare sj med breddningar på några  
	  Funktion 
	  Funktion 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	ställen. I kanterna längs delar av vattendraget växer kaveldun med  mindre inslag  av vass. Längs Kräppladikets sidor finns en våt-mark med hgvuxna gräsarter och spridda dungar med vide.  
	 Våtmarken kring  Kräppladiket har ett hgt naturvärde med rik och varierad ﬂora och fauna och är av betydelse f den biologiska mångfalden. Vatten- och strandmiljrna  skapar spridningsmligheter f många  arter samt ett  gynnsamt lokalklimat.   Kräppladiket bidrar med dagvattenrening.   Rofyllt och relativt tyst område med stark naturkänsla. De  täta  videsnåren ramar in våtmarken och skapar ett inre rofyllt och från omgivningen avskilt naturrum med trolsk stämning.   Området har pedagogiska värden.  
	 Våtmarken kring  Kräppladiket har ett hgt naturvärde med rik och varierad ﬂora och fauna och är av betydelse f den biologiska mångfalden. Vatten- och strandmiljrna  skapar spridningsmligheter f många  arter samt ett  gynnsamt lokalklimat.   Kräppladiket bidrar med dagvattenrening.   Rofyllt och relativt tyst område med stark naturkänsla. De  täta  videsnåren ramar in våtmarken och skapar ett inre rofyllt och från omgivningen avskilt naturrum med trolsk stämning.   Området har pedagogiska värden.  
	 Våtmarken kring  Kräppladiket har ett hgt naturvärde med rik och varierad ﬂora och fauna och är av betydelse f den biologiska mångfalden. Vatten- och strandmiljrna  skapar spridningsmligheter f många  arter samt ett  gynnsamt lokalklimat.   Kräppladiket bidrar med dagvattenrening.   Rofyllt och relativt tyst område med stark naturkänsla. De  täta  videsnåren ramar in våtmarken och skapar ett inre rofyllt och från omgivningen avskilt naturrum med trolsk stämning.   Området har pedagogiska värden.  
	 Våtmarken kring  Kräppladiket har ett hgt naturvärde med rik och varierad ﬂora och fauna och är av betydelse f den biologiska mångfalden. Vatten- och strandmiljrna  skapar spridningsmligheter f många  arter samt ett  gynnsamt lokalklimat.   Kräppladiket bidrar med dagvattenrening.   Rofyllt och relativt tyst område med stark naturkänsla. De  täta  videsnåren ramar in våtmarken och skapar ett inre rofyllt och från omgivningen avskilt naturrum med trolsk stämning.   Området har pedagogiska värden.  



	 Ett välbest område  f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   Område värdefullt f den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj.  
	 Ett välbest område  f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   Område värdefullt f den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj.  
	 Ett välbest område  f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   Område värdefullt f den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj.  
	 Ett välbest område  f  rekreation, pedagogisk verksamhet och vattenrening.   Område värdefullt f den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj.  



	 Utvidga dammen serut och uta vatten-området genom meandring av omgivande  vattendrag fr att fbättra dagvattenre-ningen.   Fbättra områdets potential f groddjur  genom anläggande av groddammar.   Fstärkt naturstråk  med naturstig  som bin-der samman Kräppladiket och omgivande  mark med naturreservatet i tlig och västlig  riktning. Naturstråket b innebära  att ro-fylldheten bibehålls.   Enkla sittplatser  (t.ex. stockar)  kan placeras inne i våtmarken och informationsskyltar 
	 Utvidga dammen serut och uta vatten-området genom meandring av omgivande  vattendrag fr att fbättra dagvattenre-ningen.   Fbättra områdets potential f groddjur  genom anläggande av groddammar.   Fstärkt naturstråk  med naturstig  som bin-der samman Kräppladiket och omgivande  mark med naturreservatet i tlig och västlig  riktning. Naturstråket b innebära  att ro-fylldheten bibehålls.   Enkla sittplatser  (t.ex. stockar)  kan placeras inne i våtmarken och informationsskyltar 
	 Utvidga dammen serut och uta vatten-området genom meandring av omgivande  vattendrag fr att fbättra dagvattenre-ningen.   Fbättra områdets potential f groddjur  genom anläggande av groddammar.   Fstärkt naturstråk  med naturstig  som bin-der samman Kräppladiket och omgivande  mark med naturreservatet i tlig och västlig  riktning. Naturstråket b innebära  att ro-fylldheten bibehålls.   Enkla sittplatser  (t.ex. stockar)  kan placeras inne i våtmarken och informationsskyltar 
	 Utvidga dammen serut och uta vatten-området genom meandring av omgivande  vattendrag fr att fbättra dagvattenre-ningen.   Fbättra områdets potential f groddjur  genom anläggande av groddammar.   Fstärkt naturstråk  med naturstig  som bin-der samman Kräppladiket och omgivande  mark med naturreservatet i tlig och västlig  riktning. Naturstråket b innebära  att ro-fylldheten bibehålls.   Enkla sittplatser  (t.ex. stockar)  kan placeras inne i våtmarken och informationsskyltar 



	 Strandzon/våtmark och sj (Vo 3) 
	 Beskrivning 
	  Funktion 
	kan placeras i gränslandet mellan dammen och diket f att sprida kunskap om t.ex. våtmarkers naturvärden och om dagvatten-rening.   Håll efter sälgsly fr att  bibehålla  penheten i våtmarken.  
	Området utgs av en strandzon längs en del av sj Magelungen och längs våtmarker i anslutning till det vattendrag som rinner ut i sj. Vattendraget är lugnflytande och domineras av pet vatten i ser men har i vissa delar ett mer svårdefinierat lopp genom vassen. I norr domineras området av ett stre vassområde och i kanterna växer vide med ett glest inslag av äldre sälg och al. Längs den västra kanten finns bitvis en kraftig igenväxning i strandzonen medan vass dominerar i andra delar. D ved fekommer bitvis rikl
	-
	-
	-
	-

	 Område  värdefullt  f  den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj. Vid stränderna längs Magelungen och i vattendragen finns gott om insekter vilka  utg  en viktig foresurs f fladderms och häckande fåglar.   I de träd- och buskklädda strandmiljrna  finns gott om häckningsplatser f fåglar och vattenmiljrna är lämpliga platser fr grod-djurslek.   Rofyllt område värdefullt f rekreation.  
	 Område  värdefullt  f  den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj. Vid stränderna längs Magelungen och i vattendragen finns gott om insekter vilka  utg  en viktig foresurs f fladderms och häckande fåglar.   I de träd- och buskklädda strandmiljrna  finns gott om häckningsplatser f fåglar och vattenmiljrna är lämpliga platser fr grod-djurslek.   Rofyllt område värdefullt f rekreation.  
	 Område  värdefullt  f  den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj. Vid stränderna längs Magelungen och i vattendragen finns gott om insekter vilka  utg  en viktig foresurs f fladderms och häckande fåglar.   I de träd- och buskklädda strandmiljrna  finns gott om häckningsplatser f fåglar och vattenmiljrna är lämpliga platser fr grod-djurslek.   Rofyllt område värdefullt f rekreation.  
	 Område  värdefullt  f  den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj. Vid stränderna längs Magelungen och i vattendragen finns gott om insekter vilka  utg  en viktig foresurs f fladderms och häckande fåglar.   I de träd- och buskklädda strandmiljrna  finns gott om häckningsplatser f fåglar och vattenmiljrna är lämpliga platser fr grod-djurslek.   Rofyllt område värdefullt f rekreation.  
	 Område  värdefullt  f  den biologiska mångfalden kopplad till våtmarksmilj. Vid stränderna längs Magelungen och i vattendragen finns gott om insekter vilka  utg  en viktig foresurs f fladderms och häckande fåglar.   I de träd- och buskklädda strandmiljrna  finns gott om häckningsplatser f fåglar och vattenmiljrna är lämpliga platser fr grod-djurslek.   Rofyllt område värdefullt f rekreation.  




	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Vattendrag och omkringliggande våtmark (Vo 4) 
	 Beskrivning 
	  Funktion 
	 Ett välbest område  med ha  rekreations-värden.   Område värdefullt f biologisk mångfald kopplad till våtmarksmiljr.  
	 Ett välbest område  med ha  rekreations-värden.   Område värdefullt f biologisk mångfald kopplad till våtmarksmiljr.  



	 Skapa en koppling mellan tra och västra  delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken. Laga trasiga spänger.   Utveckla våtmarken genom t.ex. dämning av dalgången.   Skapa vyer mot sj och bättre kontakt med vatten genom att exempelvis anlägga  en brygga eller ett utsiktstorn vid Magelungens västra strand och mligen en målpunkt f  samvaro längs den nordstra delen av stranden.   Zonering  genom punktvis rning av vass  f att skapa  en varierande livsmiljf  fis-kar, fåglar, insekter mm.,
	 Skapa en koppling mellan tra och västra  delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken. Laga trasiga spänger.   Utveckla våtmarken genom t.ex. dämning av dalgången.   Skapa vyer mot sj och bättre kontakt med vatten genom att exempelvis anlägga  en brygga eller ett utsiktstorn vid Magelungens västra strand och mligen en målpunkt f  samvaro längs den nordstra delen av stranden.   Zonering  genom punktvis rning av vass  f att skapa  en varierande livsmiljf  fis-kar, fåglar, insekter mm.,
	 Skapa en koppling mellan tra och västra  delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken. Laga trasiga spänger.   Utveckla våtmarken genom t.ex. dämning av dalgången.   Skapa vyer mot sj och bättre kontakt med vatten genom att exempelvis anlägga  en brygga eller ett utsiktstorn vid Magelungens västra strand och mligen en målpunkt f  samvaro längs den nordstra delen av stranden.   Zonering  genom punktvis rning av vass  f att skapa  en varierande livsmiljf  fis-kar, fåglar, insekter mm.,
	 Skapa en koppling mellan tra och västra  delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken. Laga trasiga spänger.   Utveckla våtmarken genom t.ex. dämning av dalgången.   Skapa vyer mot sj och bättre kontakt med vatten genom att exempelvis anlägga  en brygga eller ett utsiktstorn vid Magelungens västra strand och mligen en målpunkt f  samvaro längs den nordstra delen av stranden.   Zonering  genom punktvis rning av vass  f att skapa  en varierande livsmiljf  fis-kar, fåglar, insekter mm.,



	Området består av en våtmark som även omger ett vattendrag som mynnar ut i Magelungen. Området är i en igenväxningsfas och täta partier med vide fekommer. Minde vassinslag finns närmast vattnet men jättegr dominerar de pna fuktiga partierna. Vattendraget är rätat och kanaliserat. Vattendraget är bitvis pet och bitvis kraftigt igenvuxet med jättegr. 
	-

	 Område  värdefullt f  biologisk mångfald  kopplad till våtmarksmiljr, framfallt fåglar, fiskar  och groddjur.  
	 Område  värdefullt f  biologisk mångfald  kopplad till våtmarksmiljr, framfallt fåglar, fiskar  och groddjur.  

	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	    Aktivitetsytor (Y) Del av Snsätra industriområde (Y 1) 
	 Beskrivning 
	  Funktion 
	 Ett välbest område  med ha  rekreativa  värden.   Område värdefullt f  biologisk mångfald  kopplad till våtmarksmiljr.  
	 Ett välbest område  med ha  rekreativa  värden.   Område värdefullt f  biologisk mångfald  kopplad till våtmarksmiljr.  



	 Öka tillgängligheten och rekreationsvärdet genom att pna upp siktstråk i sydlig  riktning.   Skapa bättre kontakt med vattnet  genom att exempelvis skapa små platser f samvaro och mligen genom att pna upp vatten-draget något.   Skapa en koppling mellan den tra och västra delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken.   Viss gallring av vide kan långsiktigt behas f att hindra att  området växer igen.  
	 Öka tillgängligheten och rekreationsvärdet genom att pna upp siktstråk i sydlig  riktning.   Skapa bättre kontakt med vattnet  genom att exempelvis skapa små platser f samvaro och mligen genom att pna upp vatten-draget något.   Skapa en koppling mellan den tra och västra delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken.   Viss gallring av vide kan långsiktigt behas f att hindra att  området växer igen.  
	 Öka tillgängligheten och rekreationsvärdet genom att pna upp siktstråk i sydlig  riktning.   Skapa bättre kontakt med vattnet  genom att exempelvis skapa små platser f samvaro och mligen genom att pna upp vatten-draget något.   Skapa en koppling mellan den tra och västra delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken.   Viss gallring av vide kan långsiktigt behas f att hindra att  området växer igen.  
	 Öka tillgängligheten och rekreationsvärdet genom att pna upp siktstråk i sydlig  riktning.   Skapa bättre kontakt med vattnet  genom att exempelvis skapa små platser f samvaro och mligen genom att pna upp vatten-draget något.   Skapa en koppling mellan den tra och västra delen av Magelungen genom en spångad naturstig  genom våtmarken.   Viss gallring av vide kan långsiktigt behas f att hindra att  området växer igen.  





	Den sra delen av Snätra industriområde ingår i reservatet. Området har varit planlagt som industriområde sedan 1958.  I nuläget arrenderar staden ut marken på 3-månaderskontrakt till verksamheter huvudsakligen inom bygg- och återvinningsverk-samhet. Sommaren 2015 genomfrdes en utställning med gatu-konst och området präglas i stor utsträckning av gatukonsten. Industriområdet bryter av det annars sammanhängande  mosaik-artade landskapet.  
	Den sra delen av Snätra industriområde ingår i reservatet. Området har varit planlagt som industriområde sedan 1958.  I nuläget arrenderar staden ut marken på 3-månaderskontrakt till verksamheter huvudsakligen inom bygg- och återvinningsverk-samhet. Sommaren 2015 genomfrdes en utställning med gatu-konst och området präglas i stor utsträckning av gatukonsten. Industriområdet bryter av det annars sammanhängande  mosaik-artade landskapet.  
	 Restaurerad naturmark med mlighet att anlägga  en rekreativ aktivitetsyta såsom en hundrastgård.  
	 Restaurerad naturmark med mlighet att anlägga  en rekreativ aktivitetsyta såsom en hundrastgård.  

	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Upplagsområde (Y 2) 
	 Beskrivning 
	  Funktion 
	  Mål f området 
	 Åtgärder 
	 Konkreta mål fr naturmarken tas fram i ett  senare  skede.   Fslag finns på  att omvandla en del av om-rådet till hundrastområde eller hundrastgård.  
	 Konkreta mål fr naturmarken tas fram i ett  senare  skede.   Fslag finns på  att omvandla en del av om-rådet till hundrastområde eller hundrastgård.  
	 Konkreta mål fr naturmarken tas fram i ett  senare  skede.   Fslag finns på  att omvandla en del av om-rådet till hundrastområde eller hundrastgård.  




	 Utredning av markforeningar och even-tuell sanering av  industrimarken.   Fslag på  åtgärder fr området tas  fram i ett  senare skede.  
	 Utredning av markforeningar och even-tuell sanering av  industrimarken.   Fslag på  åtgärder fr området tas  fram i ett  senare skede.  
	 Utredning av markforeningar och even-tuell sanering av  industrimarken.   Fslag på  åtgärder fr området tas  fram i ett  senare skede.  
	 Utredning av markforeningar och even-tuell sanering av  industrimarken.   Fslag på  åtgärder fr området tas  fram i ett  senare skede.  



	Stre vegetationsfri yta som tidigare varit grusupplag. I området fekommer  en del grovavfall.  
	 Fyller ingen särskild funktion i nuläget.  
	 Fyller ingen särskild funktion i nuläget.  

	 Denna  yta b tillgängligas f sksel av reservatet.    En del av ytan kan användas som parke-ringsplats fr reservatets besare.   Delar av ytan kan återsällas till naturmark.  
	 Denna  yta b tillgängligas f sksel av reservatet.    En del av ytan kan användas som parke-ringsplats fr reservatets besare.   Delar av ytan kan återsällas till naturmark.  
	 Denna  yta b tillgängligas f sksel av reservatet.    En del av ytan kan användas som parke-ringsplats fr reservatets besare.   Delar av ytan kan återsällas till naturmark.  
	 Denna  yta b tillgängligas f sksel av reservatet.    En del av ytan kan användas som parke-ringsplats fr reservatets besare.   Delar av ytan kan återsällas till naturmark.  



	 Skapa mligheter  att använda  ytan vid fvaltning  av reservatet, t.ex. genom instängsling  av området.   Anläggande  av parkeringsplats.   Del av ytan som inte används som  aktivitetsyta återställs till naturmark.  
	 Skapa mligheter  att använda  ytan vid fvaltning  av reservatet, t.ex. genom instängsling  av området.   Anläggande  av parkeringsplats.   Del av ytan som inte används som  aktivitetsyta återställs till naturmark.  
	 Skapa mligheter  att använda  ytan vid fvaltning  av reservatet, t.ex. genom instängsling  av området.   Anläggande  av parkeringsplats.   Del av ytan som inte används som  aktivitetsyta återställs till naturmark.  
	 Skapa mligheter  att använda  ytan vid fvaltning  av reservatet, t.ex. genom instängsling  av området.   Anläggande  av parkeringsplats.   Del av ytan som inte används som  aktivitetsyta återställs till naturmark.  




	   Kultur-och fornlämningar Frhistoriska och historiska lämningar 
	   Kultur-och fornlämningar Frhistoriska och historiska lämningar 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f områdena 
	 Åtgärder 
	Inom området finns fhistoriska lämningar i form av bland annat gravar, stensättningar och terrasseringar, vilka visar att området  utnyttjats f bosättningar under frhistorisk tid  (se bilaga 2.1).   Även lämningar från torpet Snätra, en vägbank och två täkter  har identifierats.  
	 Berättar om den historiska utveckling som  skett inom området. Lämningarna utg där-med en viktig betydelse f att kunna fstå de samband och strukturer som finns läsbara  i landskapet idag.  
	 Berättar om den historiska utveckling som  skett inom området. Lämningarna utg där-med en viktig betydelse f att kunna fstå de samband och strukturer som finns läsbara  i landskapet idag.  

	 Bevara och synligga lämningarna och de  strukturer i landskapet som vittnar om land-skapets tidigare användning.  
	 Bevara och synligga lämningarna och de  strukturer i landskapet som vittnar om land-skapets tidigare användning.  

	 Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till dagens landskap.   Sksel av  ängs- och betesmarker fr att  fhindra igenväxning och f att  gynna art-diversiteten, av vilken rester från tidigare  användning fortfarande ses spår.   I den detaljerade  sktselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer  även sksel och vård av forn- och kulturlämningar i området  att beskrivas mer detaljerat.  
	 Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till dagens landskap.   Sksel av  ängs- och betesmarker fr att  fhindra igenväxning och f att  gynna art-diversiteten, av vilken rester från tidigare  användning fortfarande ses spår.   I den detaljerade  sktselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer  även sksel och vård av forn- och kulturlämningar i området  att beskrivas mer detaljerat.  
	 Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till dagens landskap.   Sksel av  ängs- och betesmarker fr att  fhindra igenväxning och f att  gynna art-diversiteten, av vilken rester från tidigare  användning fortfarande ses spår.   I den detaljerade  sktselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer  även sksel och vård av forn- och kulturlämningar i området  att beskrivas mer detaljerat.  
	 Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till dagens landskap.   Sksel av  ängs- och betesmarker fr att  fhindra igenväxning och f att  gynna art-diversiteten, av vilken rester från tidigare  användning fortfarande ses spår.   I den detaljerade  sktselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer  även sksel och vård av forn- och kulturlämningar i området  att beskrivas mer detaljerat.  



	  Lämningar från modern tid 
	 Beskrivning 
	 Funktion 
	 Mål f områdena 
	 Åtgärder 
	 Beskrivning 
	Inom området finns rester från andra världskriget som  utgs av cirkulära  fundament som använts till luftvärnskanoner, husgrun-der och en skjutbana. Det finns också lämningar från det flykting-läger f baltiska flyktingar som bestod av pålade  baracker  (se  bilaga 2.1).  
	 Berättar om den historiska utveckling som  skett inom  området. Lämningarna utg därmed en viktig betydelse f att kunna  fstå de samband och strukturer som finns läsbara i landskapet idag.  
	 Berättar om den historiska utveckling som  skett inom  området. Lämningarna utg därmed en viktig betydelse f att kunna  fstå de samband och strukturer som finns läsbara i landskapet idag.  

	 Bevara och synligga lämningarna och de  strukturer i landskapet som vittnar om landskapets tidigare  användning.  
	 Bevara och synligga lämningarna och de  strukturer i landskapet som vittnar om landskapets tidigare  användning.  

	 Utred  markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till  dagens landskap.   I den detaljerade skselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer även sksel och vård av forn- och kulturlämningar  i området att  beskrivas mer detaljerat.  
	 Utred  markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till  dagens landskap.   I den detaljerade skselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer även sksel och vård av forn- och kulturlämningar  i området att  beskrivas mer detaljerat.  
	 Utred  markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till  dagens landskap.   I den detaljerade skselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer även sksel och vård av forn- och kulturlämningar  i området att  beskrivas mer detaljerat.  
	 Utred  markfroreningar  och sanera even-tuellt marken vid platsen f de  gamla  skjutbanorna.   Visualisera lämningarna  genom skyltning  där det saknas. Skyltarna b beskriva res-pektive lämnings värde  genom att det sätts i relation till  dagens landskap.   I den detaljerade skselplanen som ska tas fram f  reservatet kommer även sksel och vård av forn- och kulturlämningar  i området att  beskrivas mer detaljerat.  





	Anordningar f  friluftslivet   
	Anordningar f  friluftslivet   
	Rågsveds friområde utgr ett varierat  och  intressant landskap med stora mligheter  f friluftsliv. I frvaltningen av området b mligheten till mångfald av upplevelser bevaras och fstärkas. De olika landskapsrummen med dess historiska kontinuitet kan 
	Rågsveds friområde utgr ett varierat  och  intressant landskap med stora mligheter  f friluftsliv. I frvaltningen av området b mligheten till mångfald av upplevelser bevaras och fstärkas. De olika landskapsrummen med dess historiska kontinuitet kan 
	ytterligare frstärkas med hjälp av sksel av de olika naturty-perna som beskrivs under kapitel 2.2, Råd och riktlinjer f sksel. Landskapsrummen binds ihop av ett orienterbart, lättill-gängligt gångvägssystem som vägleder besaren genom en mångfald av landskapsupplevelser samt till områdets olika mes-platser  (figur 2.2). Ett antal rofyllda slingor och platser inom  Rågsveds friområde har pekats ut i en särskild vägledning, Guide  till tystnaden 2017 (figur 2.3). I arbetet med skselplanen har gjorts en avvägni

	Figure
	Figur 2.2  Anordningar fr friluftslivet inom reservatsområdet.  
	  Generella riktlinjer 
	Figure
	Figur 2.3  Karta ver rofyllda  platser utpekade i Guide  till tystnaden: 1. Vid  dammarna, 2. Längs vägen  med utsikt, 3.  Med utblick  ver kolonilotterna, 4. Längs Kräppladiket, 5. I ek- och hasselbacken, 6. I granskogen.  
	Skselåtgärder fr friluftslivet är inarbetade under olika naturtyper och skselområden. Här fjer skselmål f särskilda anordningar f friluftslivet. 
	-

	ENTRÉER, INFORMATIONSSKYLTAR OCH GRÄNSMARKERING –  I samband med inrättandet av natur-reservatet markeras gränserna ut genom markering på träd och med särskilda skyltar. Vid de stre entréerna till området sätts  informationstavlor upp. Uter dessa informeras om fornläm-ningar eller andra intressanta platser i reservatet. Skyltarna  kontrolleras årligen och trasiga eller oläsliga delar byts ut eller  rengs.  
	STIGAR, SPÄNGER OCH GÅNGBROAR  - Fr att kanalisera  besarna och minimera  påverkan på tåliga naturtyper, kan stigarna märkas ut med diskreta markeringar. Befintliga spänger och broar ska hållas i gott skick. Det är även viktigt att se till att dräneringen f  gångstigar/motionsspår fungerar, men att detta  gs utan betydande påverkan på  intilliggande våtmarker.  F att  de som r sig längs gångstigarna ska känna sig säkra, b en fsiktig slyrning  ske  på båda sidorna om stigarna,  där man sparar bärande buskar 
	GRILL- OCH SITTPLATSER - Många befintliga bänkar är i dåligt skick och beher bytas ut eller  klottersaneras. Därefter br anordningarna kontrolleras årligen och trasiga delar bytas ut. Mlighet finns att uta  antalet rastplatser, t.ex. med stockar, parkbord osv.  Särskilt anordnade  grill- och sittplatser f personer med funktionsnedsättning b eftersträvas.  
	ROFYLLDA PLATSER - Ett antal rofyllda slingor och platser inom Rågsveds friområde har pekats ut i en särskild vägledning  (Guide till tystnaden). De rofyllda platserna kan med fdel mär-kas ut i terrängen, med framtaget skyltmaterial.  
	ARTRIKA  VÄGKANTER - På flera håll  i området finns artrika  vägkanter, särskilt i anslutning till koloniområdena. Dessa väg-kanter b hållas efter genom slåtter f att bevara mångfalden av ängsväxter. Slåtter b ske med skärande eller klippande redskap,  t.ex. slåtterbalk (ej avslitande). Efter slåttern fs det avslagna  ht bort. Det b dock få ligga kvar och fr  av sig några dagar (hst en vecka). Slåtter sker lämpligen i slutet av juli eller i bjan av augusti.  
	TRÄDFÄLLNING OCH HANTERING AV DÖD VED – F varje skselområde och i riktlinjer f naturtyper står vad som gäller f trädfällning och d ved. Ambitionen är att så mycket d ved som mligt ska sparas fr att gynna det naturliga kretsloppet och mångfalden i skogen. D ved i form av fällda träd kan sparas på ett anpassat sätt så att det inte motverkar friluftsvärdena. Det innebär att den da veden läggs ut olika i fhållande till omgivande naturmiljr och gångvägar m.m. T.ex. kan hela träd sparas i mer naturskogslika och m
	-
	-
	-
	-

	Uter anvisningarna i respektive skselområde kan det vid vissa tillfällen finnas skäl att ta ned träd som är på väg att falla f att undvika personskador eller skador på byggnader vid vägar, parkvägar, fastigheter eller koloniområden. Efter besiktning och riskbedning kan man då komma fram till att det är nvändigt att fälla trädet. Grenar och kvistar tas bort på det fällda trädet medan stammarna generellt ska lämnas kvar i skogen. Det samma kan 
	Uter anvisningarna i respektive skselområde kan det vid vissa tillfällen finnas skäl att ta ned träd som är på väg att falla f att undvika personskador eller skador på byggnader vid vägar, parkvägar, fastigheter eller koloniområden. Efter besiktning och riskbedning kan man då komma fram till att det är nvändigt att fälla trädet. Grenar och kvistar tas bort på det fällda trädet medan stammarna generellt ska lämnas kvar i skogen. Det samma kan 
	-
	-

	gälla vid utbrott av trädsjukdomar (t.ex. almsjuka) som angriper träden epidemiskt. I  de  fall ett angripet träd står placerat  så att det utg en risk f tredje man, t.ex.  vid gångväg  eller anläggning, kan det angripna trädet beha fällas. Generellt sparas stammarna  även i detta fall.  

	JÄTTELOKA  –  Jättelokan kan på vissa håll  vara  ett problem. Det finns olika sätt att bekämpa  jättelokor. Det effektivaste sättet, om  beståndet är mindre, är rotkapning eller uppgrävning. Efter be-kämpning måste området hållas under uppsikt under tio år efter eventuella nya plantor, eftersom jättelokan kan ligga  vilande  i marken under lång tid. Avskurna blomställningar b inte lämnas  kvar på plats, då  det  finns risk f att fra mognar och gror. Eventuella blomställningar ska frstas,  inte komposteras.
	KULTUR- OCH FORNLÄMNINGAR –  Vid skselåtgärder ska  kultur- och fornlämningar särskilt beaktas. Rning, gallring och avverkning kräver inte tillstånd enligt kulturmiljagen, under futsättning att den sker på ett sådant sätt att lämningarna inte  skadas eller fändras. Eventuell krning med skogsmaskin ska  ske på tjälad mark eller under sådana väderfhållanden så att  markskador inte uppstår. Enskilda lämningar får inte kas er eller ertäckas med ris. Träd skall fällas ut från lämningen f att  undvika släpskador.
	HUNDAR I NATURRESERVATET  –  F att flera intressen ska  kunna samsas på  en liten yta får endast kopplade hundar medfas i reservatet. Feskriften gäller inte inom hundrastområde  eller hundrastgård.  Tidigare  beslut om hundrastområde kommer att  upphävas och nya avgränsade hundrastområden br inrättas i reservatet. Fr fslag på lämpliga platser f dessa, se figur 2.3.  
	Figure
	Figur 2.3 Freslagna ytor fr anläggning av hundrastområden eller hundrastgårdar.  
	UNDERHÅLL -Uppgifter om underhåll så som klottersanering, sanering av avfall i området, soptning, snning samt andra driftfrågor fastställs av stadsdelsfvaltningen i den detaljerade skselplanen. 
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	Naturvårdsfvaltaren dokumenterar utfrda  åtgärder samt annat som kan vara  av intresse f fvaltningen. Dokumentation b  lämpligen ställas samman årligen. Dokumentationen är väsentlig  då den ska ligga till grund f fortsatta åtgärder inom området, ändring i fvaltningen och som underlag fr eventuell revidering  av skselplanen.   Vid dokumentation kan bland annat anges:  - Plats f åtgärden, åtgärdens art och tidpunkt f utfande.  - Notering  om åtgärdens effekt.  - Kostnader fr naturvårdsfvaltningen.   Det är äv
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	Raä-nummer 
	Raä-nummer 
	Raä-nummer 
	Lämningstyp 
	Antikvarisk bedmning 
	Status 

	Brännkyrka 183:1 
	Brännkyrka 183:1 
	Lägenhetsbebyggelse (torp) 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Okänd 

	Brännkyrka 184:1 
	Brännkyrka 184:1 
	Lägenhetsbebyggelse (torp) 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Okänd 

	Brännkyrka 236:1 
	Brännkyrka 236:1 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Brännkyrka 236:2 
	Brännkyrka 236:2 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Brännkyrka 251:1 
	Brännkyrka 251:1 
	Fornlämningsliknande lämning 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Huddinge 475 
	Huddinge 475 
	Lägenhetsbebyggelse 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 233 
	Stockholm 233 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 234 
	Stockholm 234 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 291 
	Stockholm 291 
	Brott/täkt 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 292 
	Stockholm 292 
	Brott/täkt 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 305 
	Stockholm 305 
	Hällristning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 311 
	Stockholm 311 
	Brott/täkt 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 312 
	Stockholm 312 
	Husgrund, historisk tid 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 314 
	Stockholm 314 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 319 
	Stockholm 319 
	Kemisk industri 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 321 
	Stockholm 321 
	Militär anläggning vrig 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 334 
	Stockholm 334 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 339 
	Stockholm 339 
	Militär anläggning vrig 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 341 
	Stockholm 341 
	Lägenhetsbebyggelse 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 343 
	Stockholm 343 
	Fornlämningsliknande lämning 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 345 
	Stockholm 345 
	Samlingsplats 
	Uppgift om 
	Välbevarad 

	Stockholm 346 
	Stockholm 346 
	Offerplats 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 356 
	Stockholm 356 
	Samlingsplats 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 359 
	Stockholm 359 
	Brott/täkt 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 360 
	Stockholm 360 
	Färdväg 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Raä-nummer 
	Raä-nummer 
	Lämningstyp 
	Antikvarisk bedmning 
	Status 

	Stockholm 361 
	Stockholm 361 
	Fossil åker 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 363 
	Stockholm 363 
	Ristning, medeltid/historisk tid 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 371 
	Stockholm 371 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 375 
	Stockholm 375 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 377 
	Stockholm 377 
	Stensättning 
	Bevakningsobjekt 
	Välbevarad 

	Stockholm 378 
	Stockholm 378 
	Lägenhetsbebyggelse (torp) 
	Bevakningsobjekt 
	Skadad 

	Stockholm 379 
	Stockholm 379 
	Stensättning 
	Bevakningsobjekt 
	Välbevarad 

	Stockholm 381 
	Stockholm 381 
	Stridsvärn 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 387 
	Stockholm 387 
	Fossil åker 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Skadad 

	Stockholm 389 
	Stockholm 389 
	Stensättning 
	Fornlämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 390 
	Stockholm 390 
	Stensättning 
	Bevakningsobjekt 
	Välbevarad 

	Stockholm 392 
	Stockholm 392 
	Fyndplats 
	Uppgift om 
	Välbevarad 

	Stockholm 394 
	Stockholm 394 
	Terrassering 
	Bevakningsobjekt 
	Välbevarad 

	Stockholm 395 
	Stockholm 395 
	Brott/täkt 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 

	Stockholm 919 
	Stockholm 919 
	Färdväg 
	Övrig kulturhistorisk lämning 
	Välbevarad 



	Sect
	Figure
	Bilaga 2.2. Karta ver skselområden i Rågsveds naturreservat. 
	Figure
	Fslag stråk och platser 
	Figure
	Aktivitetsstråket r sig längs det kuperade brynet i norr och är en tillgänglig gångbana med många kop-plingar till närområdet. Stråket fbinder platser f kul-tur och aktivitet, från Cyklopen och Perssons Betong, ned till Snätra och vidare till Rågdalens stadsdelspark och Hagsätraskogen. Stråket har en enhetlig gestaltning i material, belysning och skulpturala inslag. Picknickplats, utegym och plats f lek återfnns längs stråket. 
	Figure
	Skog- och hällmarksstigen leder genom ädellvs- skog och upp på sprickdalslandskapets hpunkter, där det bjuds på vackra utsikter och rofyllda platser mellan åldrade talldungar. Stigen vindlar genom det kuperande landskapet och stannar ibland upp vid en ekdunge med en faundepå av d ved, en liten plats f naturläralek eller en grillplats under trädkronor. 
	Figure
	Vass- och vatenpromenaden fjer vatnets väg längs bäckar och vid Magelungens strandlinje. Prome-naden är gjord av träspänger och r sig delvis genom vassen, med bryggor f at skåda fåglar eller groddjur och med rofyllda platser inne i den susande vassen. Diken feslås återfå sin ursprungliga meanderande form gen-om de låglänta fuktängarna, f en ad vatenkvalitet. Vid Kräppladikets utlopp står et fågeltorn i vassbrynet. 


	Hag- och odlingsspåret går ver pen hagmark, längs inhägnader med betesdjur och genom grindar, f-bi brokiga koloniloter.  Det kulturpräglade landskapet med ädellvskog, gamla slåterängar och hagmarker vis-ar på platsens historia. I hagmarken fnns en trädbevuxen åkerholme med en ordnad utlyktplats. Koloniområdena bjuder på genomresa mellan loterna och här skapas en ny odlingsnod som en mesplats f odlingsintresserade. 
	Figure




