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Gul näckros är en verklig karaktärsart för Lötsjön men  

även ett litet bestånd vit näckros har lyckats etablerat sig. 
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Försättsbladets fotografier: Vy över Golfängarna från norr med Lötsjön i bakgrunden, slokstarr från 
Lötsjöns östra strand, sothöna med dununge. Foto: Janne Elmhag 

 
 
 

 

Sammanfattning 
En naturvärdesinventering har genomförts i området Lötsjön och Golfängarna i Sundbybergs 
kommun för att komplettera kommunens informationsunderlag för en planerad 
reservatsbildning. ”Högt naturvärde” eller ”påtagligt naturvärde” konstaterades för Lötsjön 
med stränder och för samtliga av inventeringsområdets skogspartier liksom för Södra 
Råstabäcken som förbinder Lötsjön med Råstasjön i Solna. Områdets höga naturvärde 
tillsammans med höga frilufts- eller rekreationsvärden motiverar väl bildandet av ett 
kommunalt naturreservat. 

 
 

Inledning/bakgrund 
På uppdrag av Sundbybergs stad - Pia Ekström, har Adoxa Naturvård - Janne Elmhag i 
samarbete med Biomedia Omberg - Hasse Sandberg, under våren och sommaren 2016 
genomfört en inventering av Lötsjöområdets och Golfängarnas naturvärden. Sundbybergs 
stad - Mikael Nilsson, har bidragit med värdefulla faunauppgifter, Ento Studio & Research -
Stanislav Snäll med några insektsfynd och Bo Karlssons inventeringsfirma  med några 
kärlväxter. Avsikten har varit att värdera områdets naturvärden för att komplettera 
kommunens informationsunderlag inför en planerad naturreservatsbildning.   
 
 

Metodik 
Naturvärdesinventeringen inleddes med en genomgång av befintligt material – i huvudsak 
databaser som artportalen, trädportalen, nyckelbiotopsinventeringen mm. Nya och 
historiska kartor studerades och en preliminär naturtypsindelning gjordes med hjälp av flyg- 
och satellitbilder. Inventeringsområdet besöktes i fält och den preliminära naturtyps-
indelningen justerades efter verkligheten. GPS-spår användes för att underlätta det 
efterkommande kartarbetet. Viktiga strukturer och substrat noterades, exempelvis jätteträd, 
lodytor, block, torrträd, lågor mm. En artinventering genomfördes med särskilt fokus på 
signalarter och rödlistade arter inom organismgrupperna kärlväxter fisk, och fågel. Arter 
inom andra organismgrupper som t ex insekter och svamp har också noterats där det ansetts 
befogat. 
 
Syftet med en naturvärdesinventering är att bedöma naturvärdet för geografiskt avgränsade 
områden så kallade naturvärdesobjekt och att beskriva dem. Med naturvärde menas här 
endast ”positiv betydelse för biologisk mångfald”. Arbetet har utgått från ”Svensk standard, 
SS 199000:2014” vilket innebär att både arter och biotopernas egenskaper ligger till grund 
för naturvärdesbedömningen. Biotopens kvalitet, sällsynthet och eventuellt hot mot den 
vägs samman med förekomst av naturvårdsarter och/eller artrikedom i mer allmän mening. 
NVI kan genomföras med olika detaljeringsgrad. Här har detaljeringsgrad ”fält-medel” 
använts vilket betyder att naturvärdesobjekt större än 0,1 ha bedömts. Dessutom har 
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”värdeelement” lagts till liksom ”detaljerad redovisning av artförekomst”. Bedömningen av 
naturvärdesobjekt delas in i följande fem klasser. 
 
 
Naturvärdesbedömningens klasser:   
1. Högsta naturvärde  HANV – ej noterat i inventeringsområdet.   
2. Högt naturvärde  HNV   
3. Påtagligt naturvärde  PNV   
4. Visst naturvärde  VNV   
5. Lågt naturvärde.  LNV   
 
Landskapsobjekt: Kompletterar ovanstående klassificering av naturvärdesobjekt och lyfter 
fram naturvärden av landskapsekologisk karaktär. Ej noterat i inventeringsområdet. 
 
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
nationell eller internationell nivå. Ej noterat i inventeringsområdet. 
 
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå. Kvaliteten motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
ädellövskogsinventeringen klass 1-2, vardekärnor i naturreservat, fullgoda Natura 2000-
naturtyper eller ängs- och hagmarksinventeringens klass 1-3.  
 
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär skogsstyrelsens ”objekt med 
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar fodermark” 
 
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 
 
5. Lågt naturvärde – Bidrar knappast eller inte alls till den biologiska mångfalden. Hyggen, 
trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark mm. 
 
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd, 
stenrösen, död ved mm). 
 
Naturvärdesträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald – gamla, grova, 
träd med håligheter, stamskador, träd som är värd åt rödlistade arter och signalarter. Sälg, 
asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör en biologisk bristvara i det svenska 
skogslandskapet och noteras ibland som naturvärdesträd. Både unga och gamla exemplar av 
de hotade trädslagen alm och ask noteras som naturvärdesträd. 
 
De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan 
eller så är de signalarter enligt skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.  Arter som är 
upptagna på Eus habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter 
betraktas också som naturvårdsarter. Några av författaren självvalda naturvårdsarter 
förekommer även – t ex hävdgynnade och kväveskyende arter i gräsmarker. Fridlysta arter 
eller särskilt sällsynta arter används selektivt och omnämns bara ibland där det anses 
befogat. 
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Beskrivning av inventeringsområdet med naturvärdesobjekt 
Inventeringsområdet är ca 29 ha och utgörs av ett anlagt parkområde  med öppna 
gräsmattor, planterade trädgrupper eller solitära träd, Lötsjön i väster med Södra 
Råstabäcken mot Råstasjön och med mer naturliga skogsbackar i periferin. Området som är 
mycket välbesökt genomkorsas av talrika gång- och cykelvägar. De stora stigarna är upplysta 
och bänkar och papperskorgar finns utplacerade längs de mest frekventerade stråken. I ett 
ganska centralt placerat aktivitetsområde finns det möjlighet för besökare att ägna sig åt 
fotboll, bangolf, boule och tennis. Även en plaskdamm med badmöjligheter för de minsta 
har anlagts i parken och en restaurang ligger i anslutning till strandpromenaden i parkens 
västra kant. Områdets naturvärden är främst knutna till sjön och fågellivet, bäcken, skogarna 
och de gamla träden. 
 
 
Värdefulla träd 
Många, för den biologiska mångfalden, värdefulla träd av olika arter noterades under 
inventeringen. De är markerade som värdeelement på kartan i bilaga 1. Med värdefulla träd 
avses här olika typer av träd som är särskilt gamla eller grova eller som är angripna av 
vedsvampar, exempelvis tallticka. Träd med, stamskador, mulm och träd med uthackade 
bohål noterades också. De gamla och ofta grova tallarna utgör en gemensam nämnare för 
inventeringsområdets trädklädda delar. Trots stor mänsklig aktivitet i området under mycket 
lång tid har många av träden fått stå orörda i över 150 år och i något enstaka fall kanske runt 
200 år. Så gamla träd har stor naturvårdspotential och utgör en ekologisk bristvara i det 
svenska skogslandskapet som ju präglas av produktionsskog med betydligt kortare 
omsättningstid. Träd fungerar som substrat för andra organismer – lavar, mossor, 
vedsvampar, insekter, fåglar m fl. Ju äldre träden blir desto större är chansen att de 
organismerna får tillfälle att etablera sig - på trädet och i veden. Angrepp av i synnerhet 
svamp och insekter försvagar trädet. Så småningom dör det och andra organismer med 
andra preferenser tar över. Denna succession med organismer som avlöser varandra pågår 
tills trädet är helt nedbrutet. Gamla träd har således en mycket stor betydelse för den 
biologiska mångfalden i skogliga ekosystem. I området finns även många granar som uppnått 
en ansenlig ålder. Bland lövträden är inslaget av gamla grova träd betydligt mindre men 
relativt grova knäckepilar förekommer. De starkt hotade arterna alm och ask förekommer i 
området men huvudsakligen som skott och unga träd.  
 
 
Beskrivning av naturvärdesobjekt (delområden) 
 

1. Barrskog. 
Lötsjön angränsar i öster mot en barrskogsdominerad höjd med släta berghällar i 
höjdlägen och sumpskogsförhållanden i den lågt liggande strandzonen. Gamla grova 
tallar och högvuxna granar karakteriserar området där även åldrande hasselbuketter 
sätter sin prägel på miljön. Tallar med tallticka och uthackade bohål förekommer och 
en tall med misstänkt angrepp av reliktbock noterades under inventeringen. Flera av 
granarna har kläckhål av signalarten granbarkgnagare. Död ved i form av torrträd och 
lågor förekommer sparsamt. En mycket grov granlåga i brynet mot gräsmarken i 
söder bär talrika kläckhål – troligen efter granbarkgnagare. Spår efter den 
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spektakulära långhorningen större timmerman hittades också här. Fältskiktets flora 
är tämligen trivial och artfattig i de torra och friska delarna – blåbär, hundäxing, 
ängskovall och fårsvingel är några tongivande arter. I fuktig och våt mark mot sjön 
växer däremot en intressant våtmarksflora med arter som slokstarr, kärrbräken och 
missne. Stare noterades i området under inventeringen. 
 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Stare (VU), tallticka (NT, S), reliktbock (NT, S), granbarkgnagare (S), 
kärrbräken (S), missne (S).  
Värdeelement: Grova, gamla, högresta granar, grova gamla tallar, tall med bohål, 
berghällar, gamla hasselbuketter, död ved i olika nebrytningsstadier – torrträd, lågor.  

 
 
 

2. Blandskog. 
Från Örsvängen och bebyggelsen på Spelmanshöjden sluttar ett beskogat område ner 
mot väster och mot Golfängarna i söder. Tall är karaktärsart i trädskiktet och flera av 
dem har uppnått en ansenlig ålder – troligen över 150 år. Många hyser signalarten 
tallticka och under inventeringen noterades även ett exemplar av en annan signalart 
knuten till tall – grovticka. I artportalen finns dessutom en uppgift om signalarten 
reliktbock i en tall i det här området och spår efter den spektakulära långhorningen 
större timmerman hittades här under inventeringen. Många lövträd finns också 
representerade, unga och medelålders - ek, asp, vårtbjörk, oxel, och lönn. Död ved 
förekommer sparsamt i form av torrträd och enstaka lågor. Fältskiktet är trivialt och 
karakteriseras av smalbladiga gräs och ris – kruståtel, lingon och blåbär inte minst. 
Liljekonvalj och örnbräken utmärker sig också med stora bestånd. 
 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Tallticka (NT, S), grovticka (S), reliktbock (S), blåsippa (S, F) 
Värdeelement: Gamla grova tallar, torrträd, lågor, berghäll, myrstack. 

 
 
 

3. Blandskog. 
Från bebyggelsen i norr sluttar en blandskog ner mot parken Golfängarna. Brynet 
mot parken utgörs av ett artrikt lövdominerat busk- och trädskikt. Ek, vårtbjör, asp, 
oxel, rönn, fågelbär och ung sälg. I buskskiktet märks almskott (CR), spärroxbär, 
skogstry, måbär, äkta fläder och snår av hägg. Liksom i resterande skogsklädda delar i 
inventeringsområdet är åldrig tall ett typiskt inslag. Flera av träden med fruktkroppar 
av tallticka och spår av reliktbock noterades på en av områdets tallar. Enstaka 
gammal gran bär spår av skalbaggen tillika signalarten granbarkgnagare. Fältskiktet 
domineras av gräs som lundgröe, kruståtel, bergslok, hundäxing och rödven. Här 
växer även ett mindre bestånd av den i länet sällsynta, gräslika arten vitfryle. 
 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Tallticka (NT, S), reliktbock (NT, S), granbarkgnagare (S), blåsippa (S), 
vispstarr, vitfryle (sällsynt enl. Upplands flora). 
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Värdeelement: Död ved – torrträd tall, vårtbjörk, sälg, enstaka lågor. 
 
 

4. Lötsjön med stränder.  
Lötsjön är en mycket näringsrik ca 7 ha stor näckrossjö.  Det finns inte mindre än nio 
öar i sjön varav endast en är naturlig. De övriga är uppbyggda av muddringsmassor 
efter en tidigare restaurering av sjön. Förutom gul näckros som täcker en väsentlig 
del av sjöns yta kring öarna i sjöns norra del har en icke artbestämd näckrosart 
planterats in och etablerat sig vi sjöns västra kant och under inventeringen noterades 
även ett litet bestånd vit näckros. I övrigt noterades förvånansvärt nog inga 
vattenväxter – sannolikt beroende på den stora mängden växtätande fisk .  
 
En strandpromenad löper runt hela sjön och ofta kommer besökarna i direktkontakt 
med vattnet. Utom längs ett litet avsnitt i väster kantas sjön av en trädrad, ibland 
några fler träd eller en dunge och i öster ansluter en gammal barrskogshöjd. Klibbal, 
knäckepil och glasbjörk är vanliga kring sjön. Men även andra arter förekommer t ex 
gråal. Några av pilarna är grova och en av dem har en stamomkrets i brösthöjd på 
386 cm. I anslutning till barrskogshöjden vid sjöns östra kant växer stora bestånd av 
signalarterna missne och kärrbräken i sumpiga strandavsnitt tillsammans med bland 
annat den vackra slokstarren. Andra vilda strandväxter som frossört, bunkestarr, 
fackelblomster, strandklo, tuvstarr, sumpfräne, besksöta och svärdslilja växer spritt 
runt sjön. Många arter är planterade som t ex strålöga, dagöga, strandiris och 
åtskilligt fler. Den botaniskt intresserade kan göra spännande fynd vid Lötsjön. Här 
växer nämligen sällsyntheter som t ex strandskräppa och rotkörvel. Båda med 
uppgivna växtplatser vid sjöns västra strand.  
 
Fågellivet i Lötsjön är rikt och livligt med många häckande och rastande arter. Under 
våren kan besökarna i parken på någon meters håll beskåda t ex sothöna med sina 
orädda ungar.  Den rödlistade brunanden tycks trivas i den grunda och näckrosrika 
sjön. Men många fler arter än dessa uppehåller sig i och vid sjön. Mest 
iögonenfallande är nog flockarna med kanadagås och vitkindad gås som oftast 
uppehåller sig på land och betar på de angränsande gräsytorna. Gräsänderna märks 
också liksom, skrattmås, silltrut, skäggdopping och knölsvan. Fyra italienska gäss 
uppehåller sig också i Lötsjön. Det är tamgäss som under vintern i många år 
utfordrats med foderpellets. En vit gräsand noterades också. En mindre hägerkoloni 
har tidigare varit etablerad på en av öarna men under 2016 har häckningen 
misslyckats. 
 
Fiskbeståndet består huvudsakligen av fyra arter – gädda, ruda, abborre och mört. 
Åtminstone de två sistnämnda arterna uppträder mycket talrikt och med små 
individer. Det stora antalet småfisk gynnar flera av fågelarterna i sjön – 
skäggdopping, häger och i viss mån skrattmås m fl. Några stora spegelkarpar har 
planterats in och visar sig emellanåt i det grunda, näckrosfria, vattnet i nordost.  
 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Brunand (VU), missne (S), kärrbräken (S), vitkindad gås (Eu), 
hasselticka (S), snatterand.  
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Värdeelement: Sjö, våtmark, artrik strandzon, öar, stor mängd fisk. 
 
 
 

5. Blandskog. 
Område 5 är uppdelat i en västlig och en östlig del som avgränsas från varandra av en 
torräng – område 6. Från Ursviksvägen sluttar marken relativt brant ner mot 
strandpromenaden och Lötsjön. I slutningen breder en blandskog med stort inslag av 
gammal grov tall ut sig. Flera av tallarna har nått en ålder över 150 år och av dem är 
några angripna av signalarten tallticka.  En delvis konstgjord bäck rinner i nord-sydlig 
riktning genom område 5. Sydsluttningen skapar gynnsamma förutsättningar för 
värmeälskande insekter. Nära bäcken växer en mycket gammal och grov tall med 
tydliga spår av signalarten reliktbock. Gran med spår av signalarten granbarkgnagare 
förekommer också liksom spår i lövträdsved av stekelbock och vedspegelbock. Bland 
lövträden märks ung och medelålders vårtbjörk, ek och rönn. En ung alm växer i öster 
och en lind i västra delen. Fältskiktet flora domineras av kruståtel, fårsvingel, lingon, 
blåbär och stenbär vilket antyder tämligen torra och näringsfattiga förhållanden. 
Stare noterades i området under inventeringen.  
 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Ung alm (CR), stare (VU), lind (S), reliktbock (S), granbarkgnagare 
(S), stekelbock (NT 2010), vedspegelbock (NT Finland),  tallticka (NT, S), blåsippa (S) 
Värdeelement: Gamla grova tallar, torrträd, högstubbe, tall med bohål, bäck. 

 
 
 

6. Torräng. 
Mellan den östra och den västra delen av område 5 sluttar en gräsmark med inslag av 
hällar ner mot Lötsjön. Torrängsfloran här är tämligen artrik. Här växer kungsmynta, 
berggröe, femfingerört, rödklint, fårsvingel och lågvuxen luddlosta. Planterade eller 
frösådda arter förekommer också här liksom i parken i övrigt – rysk martorn och 
lydisk fetknopp är ett par exempel. Kanske är även cikoria och blåeld insådda.  
Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter:  
Värdeelement: Berghällar,  torrängsflora. 

 
 
 

7. Blandskog. 
En blandskog som sträcker sig från gränsen mot Solna i nordost ner till bäcken som 
rinner mellan Lötsjön och Råstasjön. Grov tall och gran samt riklig förekomst av ung 
alm och askskott karakteriserar området ur naturvårdssynvinkel. Tallticka och 
reliktbock förekommer på tallarna och granbarkgnagare på gran. Torrtallar och tallar 
med bohål är också viktiga inslag här liksom lågor i olika nedbrytningsstadier. En 
medelgrov almlåga visar tydliga gnagspår av någon av tre tänkbara arter 
almsplintborre. Almsplintborren sprider svampsjukdomen almsjuka som dödar alla 
almträd utom de yngsta. Hassel märks i buskskiktet och i brynet mot Råstasjön 
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breder slånbuskage ut sig. Fältskiktets flora är överlag trivial med arter som 
hundäxing, lundgröe, vårfryle och enstaka inslag av blåsippa. Nära bäcken i söder 
växer ett mindre bestånd ormbär. Stare och kungsfågel noterades i området under 
inventeringen. 
 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Ung alm (CR), askskott (EN), kungsfågel (VU), stare (VU), tallticka 
(NT, S), reliktbock (NT, S), granbarkgnagare (S), ormbär (S), blåsippa (S). 
Värdeelement: Lågor i olika nedbrytningsstadier, grov tall, grov gran, block, bäck 
(område 10). 

 
 
 

8. Blandskog.  
I inventeringsområdets sydöstra del breder en lövskog ut sig i en nordsluttning. Asp, 
hägg, vårtbjörk, lönn, alm och sälg bildar en tämligen tät brynzon mot öppen 
gräsmark i parken. Sly av asp, hägg, rönn, hassel och vårtbjörk gör delar av området 
svårgenomträngligt. Här och var står en medelålders eller en ung ek. Inslaget av gran 
är stort och många av dem är grova och bär spår efter signalarten granbarkgnagare. 
Tall förekommer mycket sparsamt. Inslaget av död ved är begränsat. Fältskiktet 
präglas av stora bestånd av nejlikrot och löktrav i brynen. Blåbär dominerar de 
näringsfattigare delarna mot bebyggelsen i söder. Enstaka plantor av signalarten 
blåsippa noterades under inventeringen. Det är möjligt att duvhök häckar i området. 
Kungsfågel noterades hävda revir i området under inventeringen.  
 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Ung alm (CR), kungsfågel (VU), duvhök (NT), blåsippa (S), 
granbarkgnagare (S) 
Värdeelement: Lodyta, grov gran, enstaka grov tall, enstaka lågor. 

 
 
 

9. Blandskog. 
En ung – medelålders blandskog täcker det branta och bergiga markavsnittet mellan 
Lötsjön och bebyggelsen på Dalgången och Bergaliden. Berget går i dagen och bitvis 
stupar berget brant med mossbevuxna lodytor mot sjön. Trädskiktet är ungt till 
medelålders och består av asp, vårtbjörk, sälg, hägg, lönn, ek, gran och tall. Nära 
gång- och cykelvägen som löper längs sjön växer många unga almar. I buskskiktet 
märks förutom måbär, rönn och hassel även trädgårdsflyktingar som parkslide och 
ginalalönn. Blåbär, kruståtel, vårfryle och ängskovall är vanliga arter i fältskiktet där 
även signalarten blåsippa förekommer. 
 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Ung alm (CR), blåsippa (S), vispstarr 
Värdeelement: Lodytor, berghällar, enstaka lågor. 
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10. Södra Råstabäcken. 

Bäcken är åtminstone delvis grävd men slingrar sig till synes naturligt genom det 
flacka parkområdet mot Råstasjön i grannkommunen Solna. Knäckepil, klibbal, 
gråvide, havtorn, alm och hägg är några trädarter som här och var kantar bäckfåran. 
Vattnet rinner sakta över de grunda bottnarna ibland solexponerat ibland i skugga. I 
ett par lite bredare avsnitt tycks vattnet stå stilla och soliga sommardagar är 
aktiviteten stor bland troll- flick- och jungfrusländor. I vattnet märks dykarbaggar och 
sländlarver. Bitvis stort inslag av fintrådiga alger tyder på höga närsaltsnivåer. Här 
växer till exempel en vackert nätformig grönalg av släktet hydrodictyon - ”vattennät”. 
 
De flesta av Lötsjöns fågelarter uppehåller sig ibland i eller i anslutning till bäcken. 
Under 2016 häckade t ex snatterand här vilket resulterade i två ungar.  Floran som 
kantar bäcken är mycket artrik och hyser en lång rad tämligen förväntade 
karaktärsarter som strandklo, rosendunört, frossört, vass, skogssäv och många fler. 
Men här växer även mindre vanliga arter som strutbräken och sällsyntheter som 
vitskråp och hålrot. 
 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Alm (CR), hålrot (NT), missne (S), strutbräken (S), ormbär (S), 
snatterand. 
Värdeelement: Bäck, solitära lövträd, trädgrupper, stor artrikedom (krärlväxter, 
insekter, fåglar mm). 

 
 
 

11. Öppna gräsytor med solitära träd och träddungar.  
De välklippta och välbetade gräsmattorna domineras av några få arter som t ex 
engelskt rajgräs, ängsgröe, vitklöver, gåsört och brunört och hyser inga höga 
naturvärden i sig men i gränszonen mellan dem och de skogsklädda partierna bildas 
bryn som ofta är mer artrika än både skog och gräsmark var för sig. Lötsjöns fåglar 
betar gärna av gräset och många tättingar som trastar och stare födosöker på öppna 
gräsytor. Några ytor har såtts med oilkfärgad klint, vallmo, lejongapsväxter, sömntuta 
mm. till glädje för områdets bin, humlor och fjärilar. Ur frilufts- och 
rekreationssynpunkt har de välansade och lättillgängliga gräsmarkerna ett högt 
värde. 
 
Naturvärdesbedömning: LNV 
Naturvårdsarter: Stare (VU) 
Värdeelement: Solitära lövträd, trädgrupper. 
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 Naturvärdesobjekt 10 – Södra Råstabäcken med stränder. 

 

 
 
Slutsatser/diskussion 
Områden som tilldelats någon av de tre högsta naturvärdesklasserna ”högst naturvärde”, 
”högt naturvärde” och ”påtagligt naturvärde” ska betraktas som skyddsvärda ur ett 
biologiskt mångfaldsperspektiv. Den stora andelen natur med ”högt” respektive ”påtagligt”  
naturvärde i inventeringsområdet Lötsjön-Golfängarna motiverar väl bildandet av ett 
naturreservat med syfte att skydda och utveckla dessa naturvärden. Området har dessutom 
ett mycket högt värde för de närboende när det gäller promenader, jogging, avkoppling och 
liknande vilket ytterligare styrker tanken på en reservatsbildning för att skydda och utveckla 
även dessa värden.  
 
De gamla tallarna är en gemensam nämnare för inventeringsområdets flesta skogsklädda 
ytor. De har nått en hög ålder – ofta över 150 år och i något fall kanske 200 år. Så gamla träd 
är viktiga substrat för t ex vedsvampar och insekter och de bidrar därför på ett väsentligt sätt 
till områdets biologiska mångfald. Död ved är en bristvara i de flesta svenska skogar och 
Lötsjön-Golfängarnas små skogspartier är inget undantag även om både lågor, högstubbar 
och torrträd förekommer. Genom att låta träden åldras ytterligare och sedan efter att de 
dött låta dem stå kvar som torrträd kommer den biologiska mångfalden att succesivt öka. 
Även när träden så småningom faller kommer de att på ett mycket positivt sätt påverka den 
biologiska mångfalden. När träd faller så att de hindrar framkomlighet kan de med fördel 
kapas och placeras i så kallade faunadepåer vid sidan av gång- och cykelvägar. I 
faunadepåerna används lämpligen olika trädslag och de bör i första hand, men inte enbart, 
placeras solexponerat. 
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I Lötsjön hittades inga vattenväxter förutom näckrosor. Den stora mängden växtätande fisk 
och fågel är troligen förklaringen till det. Insatser för att balansera förhållandet mellan 
vattenväxter, fisk och fågel bör diskuteras och sedan införlivas i det blivande 
naturreservatets skötselplan. Ruda är en tålig fisk som uthärdar mycket besvärliga 
förhållanden beträffande syrehalt, näringsnivåer och föroreningar bättre än de flesta andra 
fiskarter. Vid det provfiske som genomfördes i Lötsjön under augusti månad utgjorde ruda 
nära halva vikten av den rikliga fångsten. Det kan vara ett tecken på besvärliga 
miljöförhållanden i sjön att ruda utgör en så betydande del av fiskbeståndet – även detta bör 
följas upp.  
 
 
 

Lötsjön sett från strandpromenaden i sydväst. 
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Naturvårdsarter Lötsjön - Golfängarna 
Signalarter, rödlistade eller på annat sätt intressanta arter funna i inventeringsområdet:  
 
       

Kärlväxter 
Ask (EN) Ett högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i den nya rödlistan på 

grund av arten drabbats av aggressiva angrepp av en 
svampsjukdom, askskottsjukan, som angriper både unga och 
gamla träd och därmed hotar att allvarligt reducera det svenska 
beståndet. Här förekommer ask med unga skott i område 3. 

 
Skogsalm (CR) Skogsalm är ett vanligtvis högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp 

i den nya rödlistan på grund av aggressiva angrepp av en 
svampsjukdom, almsjuka, som sprids av skalbaggen, 
almsplintborre. Svampen angriper endast äldre träd. Skogsalm 
förekommer som skott och unga träd i de flesta trädklädda delar i 
inventeringsområdet. Tydliga gnagspår efter almsplintborre sp 
noterades på en almlåga i område 7 nära bäcken. 

Lind (S) Linden är värmeälskande och lever i inlandet ofta en undanskymd 
tillvaro vid sydvända berg. Vid Lötsjön noterades ett ungt 
exemplar i område 5. 

 
Blåsippa (S, F) Välkänd fridlyst vårblomma som dessutom är signalart för 

lundartade förhållanden eller örtrika granskogar – gärna på kalk. 
Blåsippa återfinns fåtaligt i flera av inventeringsområdets 
skogspartier.  

 
Ormbär (S) En allmän signalart i friska till fuktiga marker – både i lövskog och i 

örtrik barrskog. Förekommer sparsamt i den lövdominerade södra 
delen av område 7 nära bäcken. 

  
Svampar  
Tallticka (NT) (S) Rödlistad signalart som angriper tallar äldre än 150 år. I 

Inventeringsområdet finns det gott om så gamla tallar spridda i 
samtliga skogsklädda delar och tallticka har angripit ett stort antal 
av dem. 

 
Grovticka (S) Ettårig ticka som oftast hittas vid basen av mycket gamla tallar 

(omkring 200 år). I område 2 hittades en fjolårsticka på roten av 
en tall. 

 
Hasselticka (S) Hasselticka är en bra signalart för lundmiljöer med  höga 

naturvärden. Den växer på döda stammar av i huvudsak hassel. 
Här noterades ett exemplar på en död stam av glasbjörk på en ö i 
område 4 - Lötsjön.   
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Insekter 
Reliktbock (S) Rödlistad skalbagge (NT) som föredrar levande solbelysta 

exemplar av de äldsta och grövsta tallarna. Flera av tallarna i 
inventeringsområdet har förutsättningar att hysa reliktbock men 
gnagspår hittades i endast några få i område 1, 2, 3 och 5. 

 
Granbarkgnagare (S) En liten barkborre som angriper de yttre delarna av granbarken 

utan att skada innerbark och kambium. Den väljer gamla och 
oftast mycket grova granar och vanligtvis de nedersta tre 
meterna. Angreppen känns lättast igen på de små cirkelrunda 
kläckhålen. Arten noterades på flera träd i område 1, 3, 5 och 8. 

 
Stekelbock (NT 2010, S) Stekelbocken är sällsynt och lokalt förekommande. Larverna 

gnager gångar i lätt vitrötade lövträd av grövre dimensioner – 
gärna solexponerat. Den har minskat i antal kontinuerligt i hela 
sitt utbredningsområde. Här i inventeringsområdet noterades 
spår av arten i område 5. 

 
Vedspegelbock (NT Finland) Larven lever under barken av torr lövträdsved – gärna 

solexponerat. Den är ganska allmän i Sverige och har begränsat 
signalvärde. Spår av arten hittades i område 5. 

  
 
Fåglar 
Stare (VU) Stare har minskat kraftigt i antal under lång tid. Förändrade 

skötselmetoder och igenväxande odlingslandskap kan vara troliga 
orsaker. Stare sågs söka föda på den öppna gräsmarken under 
inventeringen och uppehålla sig i område 1, 5 och 7. 

 
Brunand (VU) En liten andfågel som vid häckning helst väljer grunda sjöar med 

mycket flytbladsvegetation och inte sällan i närheten av en 
skrattmåskoloni. Här noterades ett par i Lötsjön 2016. 

 
Kungsfågel (VU) Europas minsta fågelart. Den är nästan helt bunden till barrskog 

och i synnerhet gran. Här noterades två revir – ett i område 7 och 
ett i område 8 

 
Duvhök (NT) En fågel som är tydligt gynnad av gammal ”avverkningsmogen” 

skog och därför missgynnats av det rationella skogsbruket. Här 
noterades ett sannolikt bo i område 8. 

 
 
Rödlistans kategorier: 
LC = Livskraftig  EN = Starkt hotad 
NT = Missgynnad CR = Akut hotad 
VU = Sårbar  RE = Utdöd (Nationellt) 



15 

 

Signalarter (S). Skoglig signalart enligt Skogsstyrelsen. De indikerar förekomst av ovanliga och 
rödlistade arter. 
(F) = Fridlyst. Antingen är det förbjudet att plocka arten eller att gräva upp plantor eller att 
plocka för försäljning - olika regler gäller i olika län. Det är förbjudet att skada eller döda 
fridlysta djur.  
(EU) = Art som finns listad i Eus habitatdirektivs eller Eus fågeldirektivs bilagor över 
skyddsvärda arter. 
 

 
 
Bilagor 
1 Kartor – naturvärdesbedömning, naturvårdsarter och värdeelement. Historiska kartor. 
2 Fotografier. 
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Granstam 
med talrika 
1,5 milli-
meter stora 
sk kläckhål 
av signal-
arten 
granbark-

gnagare. 


