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BAkgrund

• Täkter i landskapet
• Traditionell efterbehandling
• Förändrad markanvändning
• Ny syn på täktmiljöer
• Att presentera miljöer med väl
fungerande ekosystem
• Syfte

Del 1 - INLEDNING

Syftet med arbetet är att föreslå hur en
gestaltningsstrategi kan stärka biologisk
mångfald i en sand-och grustäkt, under
och efter industriell verksamhet, där
mänsklig rekreation ersätter industriell
störning.
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platsens kontext

Del 2 - PROJEKTOMRÅDE LÖTEN
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Fotokollage. Foto: Jehander
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miljöer

2 -PROJEKTOMRÅDE
PROJEKTOMRÅDE
LÖTEN
Del 2Del 1 INLEDNINGLÖTEN
Södra brottet

PLats

Bild 20. Brytningsområde Södra brottet.
laxsjön
PLats

Bild 21. Vy över Laxsjön. Runt sjön löper en motionslinga.
sandtallskog

PLats

Bild 22. Glänta i sandtallskog, dumpervägen i bakgrunden.
Södra brottet

PLats

Bild 23. Vy över Södra brottet, till vänster ses Backsvalans sandslänt.

Samtliga foton: © Kristján Erlandsson 2016-02-14
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miljöer

Del 2 - PROJEKTOMRÅDE LÖTEN
produktionsområde
PLats

Bild 24. Dumpervägen sträcker sig geom Löten, trädens stammar är färgade av damm från vägen.
Solexponerad sandmark

PLats

Bild 25. Sandmark intill kraftledningsgatan i tidigt successionsstadie.
Bisjön

PLats

Bild 26. Bisjön, en av flera täktsjöar vid Löten.
Bergtäkt

PLats

Bild 27. Nuvarande brytfront för uttag av bergkross.

Samtliga foton: © Kristján Erlandsson 2016-02-14
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Nytt täktillstånd 2016

Del 2 - PROJEKTOMRÅDE LÖTEN
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Gradient som visar industrins
gradvisa avveckling.
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urval biotoper

Del 3 - undersökningar

Val av karaktärsbiotoper

Biotoper kopplade till sand- och grustäkter
som finns på Löten, eller potentiellt skulle
kunna finnas har kartlagts i dialog med Göran
Thor, ekolog och professor vid enheten för
naturvårdsbiologi, SLU.

Bild 47. Sandslänt i södra brottet.

Bild 48. Kraftledningsgata, norra Löten

Bild 49. Grund vattensamling, södra brottet.

Bild 50. Solexponerad sandmark i tidigt succesionsstadie, område kring Reaxsjön.

Bild 51. Bergbrant vid nuvarande brytfront, södra brottet.

Bild 52. Betongkulvert i anslutning till kaj, produktionsområdet.

Bild 53. Grund näringsfattig mälarbotten, strandkant vid Bisjön.

Bild 54. Glänta i sandtallskog.

Biotoperna är:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sandslänt
Sandrik näringsfattig Mälarbotten
Grund vattensamling
Gläntor i sandtallskog
Solexponerad sandmark
Bergbrant
Kraftledningsgata
Betongkulvert

Samtliga foton: © Kristján Erlandsson 2016-02-14
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urval Arter

Del 3 - undersökningar

RÖDLISTADE ARTER I OMRÅDET

POTENTIELLA ARTER (FINNS I NÄRHETEN)
Kategori

Art

Andra arter kopplade

Kategori

Alisma wahlenbergii - Småsvalting

VU

NEJ

Myotis nattereri - Fransfladdermus

VU

Anacampsis fuscella - Klöversobermal

EN

Nej

Bubo Bubo - Berguv

VU

Andrena nigrospina - Sotsandbi

NT

Nej

Arachnospila westerlundi - Tallmovägstekel

VU

Nej

Bankera fuligineoalba - Talltaggsvamp

NT

Nej

Bembix rostrata - Läppstekel

NT

Ja

Blysmus compressus Organismgrupp - Plattsäv

NT

Nej

Boletopsis grisea - Tallgråticka

VU

Nej

Botrychium lunaria - Månlåsbräken

NT

Nej

Buglossoides arvensis var. arvensis - Vit sminkrot

NT

Nej

-

NEJ

Chimaphila umbellata - Ryl

EN

Nej

Hesperia comma - Silversmygare

NT

Nej

Myotis nattereri - Fransfladdermus

VU

NEj

Nationellt utdöd

RE

Nothorhina muricata - Reliktbock

NT

Nej

AKUT hotad

CR

Starkt Hotad

EN

Nej

Priocnemis minuta - Dvärgvägstekel

vu

Nej

Pterygoneurum ovatum - Stjärtmossa

NT

Nej

Raphanus raphanistrum - Åkerrättika

VU

Nej

Riparia riparia - Backsvala

NT

Ja

Sarcodon fuligineoviolaceus - Lilaköttig taggsvamp

EN

Nej

Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp

nt

Nej

Sarcodon squamosus - Motaggsvampen

NT

Nej

Sarcosoma globosum - Bombmurkla

VU

Nej

Stagonomus bipunctatus - Veronikabärfis

NT

Nej

Thymus pulegioides - Stortimjan

VU

NEj

Unio pictorum - Äkta målarmussla

NT

Nej

Vicia villosa - Luddvicker

VU

Nej

3.
4.
5.

Koppling
till andra rödlistade arter
UTDÖD
Regional
och nationell utbredning
Sårbar

NT

kunskapsbrist

dd

Livskraftig
Framtida
hotbild

LC

Nationellt utdöd

Visuellt kommunikativ
AKUT hotad
Starkt Hotad
Sårbar
nära hotad

rödlistade arter vid löten-kopplade till biotopen. illustration: egen
Figur 1. Den svenska rödlistans kategorier

POTENTIELLA ARTER (FINNS I NÄRHETEN)
Andra arter kopplade

Myotis nattereri - Fransfladdermus

VU

Bubo Bubo - Berguv

VU

rödlistade arter i regionen-kopplade till potentiella biotoper vid löten illustration: egen

LC
NEj
NEj

Livskraftig

NT

Nära hotad

VU
Sårbar

EN

Starkt hotad

CR

RE

Akut hotad Nationellt utdöd
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KATEGORIER I RÖDLISTAN
-

EX

nära hotad

Livskraftig

Kategori

-

VU

HOTADE

NT

KATEGORIER I RÖDLISTAN

RÖDLISTADE

Phellodon connatus - Svartvit taggsvamp

rödlistnings-klassificeringen

KUNSKAPSBRIST

Charadrius dubius - mindre strandpipare ***

1.
2.

valda paraplyArter

Del 3 - undersökningar

Varje utvald art kopplas samman med dess karaktärsbiotop som utgör
artens livsmiljö. Biotoperna är spridda över hela Löten.

• Sandslänt - Backsvala (NT)
• Grunda vattensamlingar - Mindre strandpipare (LC)
• Bergbrant - Berguv (VU)
• Sandrik näringsfattig Mälarbotten - Småsvalting (VU)
• Gläntor i sandtallskog - Klöversobermal (VU)
• Solexponerad Sandmark - Läppstekel (NT)
• Kraftledningsgata - Silversmygare (NT)
• Betongkulvert - Fransfladdermus (VU)

LC

Livskraftig

NT

Nära hotad

VU
Sårbar

EN

Starkt hotad

CR

RE

Akut hotad Nationellt utdöd
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program

Del 3 - undersökningar

PROGRAM FÖR GESTALTNINGSSTRATEGI

• Skapa ett förslag som kan
• Bevara biologisk mångfald och skydda
implementeras allteftersom industrin
hotade arter genom att:
-Stärka, skapa nya och koppla samman    avvecklas.
biotoper.
• En tydlig huvudentré skapas
-Skapa förutsättningar för
som tillgängliggör Löten även via
ekosystemtjänster.
vattenvägen.
-Stärka Lötens kontakt med
omgivningens växt-och djurliv.
• Utveckla området för deponimassor
efter täktavslut.
• Följa funna art- och biotopsvårdande
principer.
• Ge lokala företag/föreningar möjlighet
att nyttja Lötens landskap.
• Lyfta fram och informera om Lötens
industriella kulturarv samt platsens växtoch djurliv.
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Del 4- resultat biodiversity framed

RESULTAT INRAMAD BIODIVERSITET
denna del presenteras för gestaltningstrategi för
hela området vid Löten. Koncept och övergripnade
idé redovisas inledningsvis. Sedan följer de åtta
gestaltade biotoperna. Avslutningsvis redogörs och
diskuteras gestaltningsprocessen.
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koncept - inramad biodiversitet
“In the everday landscape, rather than simply designing to enhance
ecological quality or even to express ecological function as form, we must
design to frame ecological function within a recognizable form.”

Del 4- resultat biodiversity framed

oan Iversson Nassauer.

Bild 66. Arbete vid Löten år 1967 Foto: © Jehander

Bild 68. Pråmlastning vid Löten år 1967

Foto: © Jehander

Bild 65. Industristruktur vid Löten år 1967

Foto: © Jehander

Bild 67. Foto: © Jehander

Bild 69. Sedimentationsbassäng

Foto: © Jehander

Bild 70. Lastning av grus, dotterbolag till Jehander

Foto: © Jehander
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Övergripande idé - inramad biodiversitet

Del 4- resultat biodiversity framed

solexponerad
sandmark

snitt

BROAR

NY HAMN+BRO

BROAR

BRO

BRO

+
klöversobermal

en liten mal
ma l som bor i skogen med värdväxten skogsklöver,
men bara på torkstressade sådanna. Malen lever vlidgt
begränsat och är knuten tillp plantan , var försiktig var du
dätter dina fötter, ocg gräv inte runt i högarna bksb gmklbg
gkklg gll gklks kkg kkd dkkdnddddd men du kan ju göra som
du vill om du vill men klversobermlane komemr inte att gilla
om du abra trmapar på den
affff men vi kan inte hinfrea er , effff mmeene emme
fafaff faff ff fasf fsf asf af f afaf f fmk vvjjjjjjssjsls sk skjsks
sks sks sks sk kf fkkf kfnmfk

solexponerad
sandmark

Ryggrad plan
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Fagelöarna-

Del 4- resultat biodiversity framed

MINDRE STRANDPIPARE

Fotomontage. Fågelöarnas vidsträckta landskap kan utforskas via spångar.

Täktsjö blir fågelområde
Art och biotopsvårdande principer:

a

Solbelysta grunda vattensamlingar med variation i djup, bottenstruktur
och utbredning skapar hög biologisk mångfald.

•

•

Vattensamlingen bör vara fri från fisk och kräftor eftersom dess
förekomst minskar biologisk mångfald.

•

•

Vattensamlingar bör ha en varierad omgivning för att skapa
mikromiljöer.

•

Vattensamlingens form bör vara komplex, med en lång strandlinje i
relation till dess area. Detta skapar en rik fauna med hög diversitet.

•

Vattensamlingen bör ha en bred, lätt sluttande strandzon. Faunan
som trivs i denna strandzon kräver återkommande störning för att
strandzonen ska bevaras i ett tidigt succesionsstadie..En tre meter lång
strandzon, innehåller nästan dubbelt så många arter som en brant,
obefintlig strandzon, där mark direkt övergår i vatten.

•

A

Situationsplan.

Skala 1: 8000

Snitt A-a. Täktsjöns strandzoner görs
grunda för att gynna vadarfåglar.

Etappkarta.

Gestaltning:
•

Skapa ett komplext sammanhängande vattensystem
Skapa en bred lutande strandzon, med ett flertal mikromiljöer som
störs regelbundet.
Fågelområdet utformas med ett flertal fågelöar som är otillgängliga för
besökare.
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Flytande fageltorn-

Del 4- resultat biodiversity framed

BACKSVALA

Fotomontage. Fågeltorn med kikarstation

Grävmaskin blir fågeltorn

Gestaltning:

Art och biotopsvårdande principer:
•

a
•
•

A

Situationsplan.

Skala 1: 4000

Snitt A-a. Fågeltornets spångar möter omgivningen.

Arten behöver sandslänter där jordmaterialet består av finkornigt
material. Även rasbranter med finkorningt bergmaterial kan fungera
som häckningsplatser.
Vindskyddade slänter vända åt sydost eller söder är särsilt gynnsamma.
De lodräta slänterna bör vara minst 3-4 meter höga så att rävar och
andra rovdjur inte når upp till backsvaleboet.

•

•
•

Locka människor framför branten snarare än bakom. Idag är det svårt
att se bona för besökare. I gestaltningen kan besökaren se backsvalan
swisha förbi ovanför huvudet.
En plattform med kikare skapas, där backsvale-slänterna tydligt kan
ses.
Vid avslutad täktverksamhet bör Jehander se till att maskinellt skapa
passande slänter.

Etappkarta.

snitt skala xxxx
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berguv i kvadraT-

Del 4- resultat biodiversity framed

BERGUV

Fotomontage. På norra sidan av pelaren kan eventuellt en klättervägg anläggas.

En pelare av berg blir en boplats för berguven
Art och biotopsvårdande principer:
•
•

Vissa delar av berggrunden bevaras som bergbrant där berguven kan
häcka.
Boplatserna görs otillgängliga för människor och rovdjur.

Gestaltning:
•
•
•
•

A

En bergpelare av berggrundens brytfront sparas.
Bergpelaren får en hylla dit rovdjur och människor ej når.
I anslutning till bergpelaren finns en plats för ceremonier
På bergpelarens ena sida kan en klättervägg eventuellt skapas.

a

Etappkarta.

Situationsplan.		

Skala: 1: 6000

Snitt A-a.
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Smasvalting ramas in-

Del 4- resultat biodiversity framed

SMASVALTING

A

a

Situationsplan		

Skala:1:2000

Etappkarta. Strandbete tillåts i etapp
3, småsvaltingens ram anläggs i etapp
5.

Fotomontage. Ramen leder besökare intill småsvaltingen och de förlista pråmvraken.

Upplev kulturhistoria och sällsynt
undervattensväxt
Art och biotopsvårdande principer:
•
•
•

Låg näringstillgång
Gott ljusnedsläpp med minimal grumling.
Vasslåtter och bete gynnar arten.

Gestaltning:
•
•
•
•

Skapa en skyddande ram kring det nya beståndet, med goda
möjligheter till ljusnedsläpp.
Besökare som kommer via sjövägen uppmuntras förtöja på annan plats.
Djurhållning vid Lötens mälarstrand gynnar småvaltingens utbredning.
Eftersom arten är väldigt känslig hålls det nuvarande kärnområdet
hemligt så att besökare ej påverkar arten negativt.
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Figur 17.. Snitt A-a.

 洀

biparadiset- läppstekel
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A

a

Situationsplan

Skala 1 : 4000

Etappkarta.

Bild 93. Fotomontage. Det varma mikroklimatet och de solexponerade vallarna skapar goda förutsättningar för värmeälskade insekter.

Motion och bin i samspel
Art och biotopsvårdande principer:
•
•
•
•

Den solexponerade sanden bör hållas fri från träd
Blomrikedom i anslutning till bokolonin gynnar arten
Mänsklig störning i form av tramp gynnar arten, eftersom att lavar
samt marktäckande växter då hålls tillbaka.
Topografiska strukturer är till stor nytta för läppstekeln och andra
insekter som kräver värme, och solens värme kan förstärkas genom att
den plockas upp med vallar.

Gestaltning:
•

•

•
•

Snitt A-a. Mellan Biparadisets vallar finns olika träningsformer.

Södervända vallar skapas. Vallarnas solexponerade sidor består av
sand och grus och de norra sidorna av ett tunt jordtäcke, dit regionala
ängsblommor kan sprida sig. Blommorna bidrar med näring till
biotopens insekter. De yttersta vallarna görs högre för att stoppa vind,
vilket ytterligare bidrar till ett varmt mikroklimat
En träningsanläggning avsedd för motion, sport, mountainbike och
lek skapas som bidrar till störning. Träningsaktiviternas placering
är anpassad för styra besökarens väg så att störning skapas över hela
platsen.
Stora grus-och sandhögar från industrin sparas och kan användas till
träning och lek.
En bifotbollssplan skapas, detta område av sand och grus markeras
med hörnflaggor och mål.
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Däckgläntor-klöversobermal

Situationsplan.

Skala: 1: 8000

Del 4- resultat biodiversity framed

Etappkarta.
klöversobermal

en liten mal
ma l som bor i skogen med värdväxten skogsklöver,
men bara på torkstressade sådanna. Malen lever vlidgt
begränsat och är knuten tillp plantan , var försiktig var du
dätter dina fötter, ocg gräv inte runt i högarna bksb gmklbg
gkklg gll gklks kkg kkd dkkdnddddd men du kan ju göra som
du vill om du vill men klversobermlane komemr inte att gilla
om du abra trmapar på den
affff men vi kan inte hinfrea er , effff mmeene emme
fafaff faff ff fasf fsf asf af f afaf f fmk vvjjjjjjssjsls sk skjsks
sks sks sks sk kf fkkf kfnmfk

Fotomontage. Vid varje biotop finns information om paraplyarten.

Däck säkrar biotopen
Art och biotopsvårdande principer:
•
•
•

Utöka biotopen genom att skapa fler gläntor. På de torraste platserna
glesas skogen ut, detta bör vara på de högsta punkterna.
Skapa nya gläntor i anslutning till fyndplatserna.
Förhindra att gläntorna växer igen.

Gestaltning:
•
•
•
•

Figur 19. Princip för efterbehandling av deponiområde. Lerblandat material schaktas ur.

Sandtallskog utgör en stor sammanhängande biotop som sträcker sig
genom Löten. Goda möjligheter finns därmed att återskapa nya gläntor.
Sandmassor placeras i gläntorna, vilket förhindrar att de växer igen.
Jordfyllda däck med skogsklöver kan flyttas till nyskapade gläntor.
Deponiområdets geobarriär grävs ur på vissa ställen och fylls med
sand, vilket på sikt skapar nya gläntor.
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Fjärilskorridor-

Situationsplan

Skala 1:8000
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silversmygare

Etappkarta

Bild 99. Fotomontage. Vid Reaxsjöns strand finns övernattningstugor.

Krafledningsgata blir fjärilskorridor
Art och biotopsvårdande principer:
•
•
•

Skapa konstgjorda blottor
Behåll ett tidigt successionstadie och förhindra uppkomst av träd
Riktade fjärilsåtgärder

Gestaltning:
•
•

•

•

Princip för placering av fjärilshotell. Målpunkterna sprider störningen i kraftledningsgatan

Låta den frekvent röjda patrullstigen bli en del av gestaltningen.
Multifunktionella fjärilshotell skapas och sprids i kraftledningsgatan.
De spridda målpunkterna gör att besökare skapar störning under hela
kraftledningsgatan.
Där kraftledningsgatan möter täktgränsen placeras ett flertal
fjärilshotell för att skapa en extra gynnsam miljö, för att locka hit
fjärilar och andra insekter från det omgivande landskapet.
En aktivitets-slinga för mountainbike och ridning löper genom
området.

Snitt. Formen på fjärilshotellen är hämtad från Lötens industristukturer
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FLADDERMUSKULVERTAR-
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fransfladdermus

Fotomontage. Maskinparken nattetid.

Maskinpark för fladdermöss

A

Art och biotopsvårdande principer:
•

a

•
•

Förbättra befintliga miljöer på så sätt att andra arter hindras från att
störa fladdermusen.
Tillgodose artens födokrav vid vinterdvalans slut.
Ljuskällor kan locka till sig insekter

Gestaltning:
•
•
•
•

Illustrationsplan

Skala 1:4000

Försluta betongkulvertarna på så sätt att en god övervintringsplats för
fladdermusen skapas.
Tillgodose artens födokrav vid vinterdvalans slut.
Skapa ljuskällor som lockar till sig insekter nattetid.
Planteringar med tidigblommande växter anläggs.

Etappkarta.

Snitt A-a. Besökaren kan uppleva maskinparken i flera nivåer. Intill Lötens föredetta lastkaj finns en betongkulvert som hyser fladdermöss
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DISKUSSION
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• Blogg
• Slutord
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Del 4- resultat biodiversity framed

Tack!
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Fragor?

24

