Förbifart Stockholm - Kompensationså
Hansta naturreservat 20

pensationsskiss

KARAKTÄR

- mellansvenskt sprickdalslandskap
- öppet kulturpåverkat landskap
- spår syns av både historiskt bruk och närhist

Fornlämning
149:1
Död ved

n

Vi hjälper er vidare i arbetet
MÅLBILD
med miljökompensation
i
- attraktivt entréområde
för naturreservatets b
- ett böljande kulturlandskap med bibehhållen
fysisk planering
och inslag avdammar

Har du någon fråga? Kontakta Tim
Schnoor:
tim.schnoor@ekologigruppen.se
08 - 525 201 08

mandermar
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Det finns ett stort intresse för kompensation bland landets
ENTRÉ TILL NATURRESERVATET
kommuner. Många ser det som ett bra Enverktyg
förmed
attplats
nåför fika och parkering.
attraktiv entré
- 35 st parkeringsplatser
både lokala och nationella miljömål samtidigt
som
- 1 st reservatsskylt
3
st
fikabord
på iordningställd
miljökvaliteter i bostads- och verksamhetsområden
höjs. gräsyta
Med kunskap
och148:2
erfarenhet bidrar vi till
ett konkret och
Fornlämning
OMRÅDET RUNT MOTOCROSSBANAN
Banan görs omkan
till en tillgänglig
tydligt miljö- och naturvårdsarbete. Kommunen
med naturpark.
- markmodulering i samband med dammanläggning
Död ved
vår hjälp öka sin miljönytta, klimatanpassning
och se inspiration figur 3
balans eftersträvas,
- äng anläggs på fd körbanor, fd parkering 2,6 ha
Övervintringsplats
hållbarhet. Miljökompensation är en viktig
pusselbit
i detta
- spolplatta
tas bort, äng
anläggs (ca 50 kvm)
- gångstig anläggs 1500 meter
arbete och vi erbjuder därför kurser på- staket
två olika
nivåer:
till beteshagar, utformning enligt befintliga
ny

Beteshagar
Bilden visar en kompensationsskiss med
salamanderpark för Förbifart Stockholms
intrång i Hansta naturreservat

Fornlämning 224:1

Salamanderdammar

staket i området, 2000 m
- 1 utjämningsdamm anläggs
Kompensation
–
snabbstart
- åkerdiket grävs om för att göra en meandring
ny
- 3 st platser för brynetablering, 1000 kvm (bärande
Meandring
värmer
Två timmars
föreläsning/samtal
om kompensation.
Ni samlar
blommande buskar, ex slån, hagtorn)
upp vattnet
kommunens tjänstemän/politiker och vi kommer
ut till och
er och
- utforma
anlägga träbro

introducerar Beteshagar
begrepp och arbetssätt. Ett bra sätt att få fler i kommunen
att börja prata om och tänka på kompensation. FORNMINNESOMRÅDEN

Tillgängligheten till fornminnesområdena ökar. Kopp

mellan fornminne och omgivande landskap bevaras.
Föreläsningen kostar 5 000 kronor , exklusive moms
och resekostnader.
- Ta fram skötselplan

Utjämningsdamm

Kompensation – fördjupade kunskaper

- Restaurering och tydliggörande av fornlämningar e
skötselplan.
- 1st skylt/område: totalt 5 st

Halvdag/heldag föreläsning och workshop. Har ni bestämt er för att
börja med kompensation och vill komma igång?SALAMANDRAR
Då kan vi komma och
En livsmiljö för salamandrar skapas, med dammar o
vägleda er kring hur ni får igång arbetet eller kommer
vidare i påbörjat
övervintringsplatser
i stenhögar och vallar. Fisk hindr
att vandra
mot dammarna.
arbete. Målet med aktiviteten sätter vi tillsammans,
menupp
grundidén
är attDammarna vattenfö
från diket.
identifiera nycklar för att lyckas med kompensationsarbete
i
- 2 st befintliga dammar och mellan 4 st nya damma
anläggs, enligt figur 1
planprocessen. Vi Avgränsning
sammanställer
mot sedan dagens diskussioner och
- 2 st övervintringsplatser för groddjur, i samband m
byggområdet, för fortsatt arbete
identifierar vilka förutsättningar
som vi ser. inspiration se figur 2 och 3
dammanläggning

Beteshagar

salamanderbarriär

- 4 st platser för död ved, inspiration se figur 4,5,6

Paketet kostar 7 500 kronor för halvdag och 10- 1000
kronor för för
enfisk
st vandringshinder
- flytt av salamander från salamanderrik plats
heldag, exklusive resekostnader och moms.

- salamanderbarriär, avgränsning mot byggområde

Ett ”grodhotell” eller övervintringsplats under
uppbyggnad i Forsmark.

