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Gråbandad getingbock är bara en
av många arter som gynnas av solexponerade döda aspstammar i
Borrsjöns närhet.
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Titelbladets bild: Vy över Borrsjön från västra stranden mot industriområdet i öster.

Sammanfattning
En naturvärdesinventering - NVI har genomförts i området Borrsjön i Nykvarns kommun.
Sjön med strandzon som utgör huvuddelen av området bedöms hysa ”Högt naturvärde –
klass 2” tack vare den grunda sjöns vegetationsrika vatten och alla de arter som gynnas av
vattnet och den omgivande våtmarken. En mindre backe med asp- och björk varav flera
bäverfällda bedöms hysa ”Påtagligt naturvärde – klass 3”. Övrig mark som domineras av
relativt artrik men gödningspåverkad flora klassificeras med ”Visst naturvärde – klass 4”.
Sjöns naturvärde jämförs med den våtmark som dominerade området före 2012 och
bedöms som likvärdigt.

Inledning/Bakgrund
I samband med att verksamhetsutövaren Snebro gård AB:s ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet på egna fastigheten Norrkärr 2:1 har Adoxa Naturvård fått i uppdrag att
genomföra en naturvärdesinventering – NVI. Naturvärdesinventeringen inkluderar en
groddjursinventering. Adoxa har utför arbetet som underkonsult till Iterio AB.

Metod
Arbetet inleddes med studier av satellitbilder och kartor vilket inkluderar historiska kartor
från förra sekelskiftet och från 1950-talet. Databaser med uppgifter om växt- och djurarter
gicks igenom varefter området besöktes den 24 april, 10 maj, 8 juni, 5 juli, 11 juli och 26 juli.
Vid fältbesöken noterades, värderades och koordinatsattes naturvårdsarter, värdeelement
och naturvärdesobjekt (delområden). Naturvärdesbedömningen utgår från ”Svensk standard
SS 1999 000, 2014” detaljeringsgrad medel och tillägg ”värdeelement” och ”detaljerad
redovisning av artförekomst”. Bedömningen görs i fem klasser med både arter och
biotopernas egenskaper som grund.
Vid groddjursinventeringen användes flaskfällor (10 maj och 8 juni). Dessutom gjordes
visuellt eftersök av groddjur och fisk med hjälp av kikare vid samtliga fältbesök och håvning
genomfördes i samband med att fällor användes. Flaskfällorna vittjades efter 2 – 5 timmar.
Mäskning med bröd för att påvisa fisk genomfördes 26 juli.
Flaskfällorna tillverkades av PET-flaskor. Den främre delen av flaskan kapades och vändes
inåt så att en mjärde bildades. Mjärdens tratt leder salamandrarna in i flaskan och försvårar
utpassage. För att underlätta nedsänkandet av flaskan gjordes ett stort antal hål med hjälp
av lödkolv. Hålen förbättrar också vattenomsättningen i fällan vilket minskar risken för att de
fångade djuren dör. Flaskan fästes sedan vid en vakare/tennisboll för att lätt kunna
återfinnas.
Groddjursinventeringen syftar till att påvisa förekomst eller icke förekomst av groddjur, i
synnerhet, vattensalamandrar i Borrsjöns vatten.
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Inför inventeringen ansöktes om dispens från Artskyddsförordningens skrivningar som rör
groddjur – i synnerhet större vattensalamander. Länsstyrelsen i Stockholm gav dispens så att
salamandrar och andra groddjur kunde eftersökas utan regelbrott.
Trovärdiga uppgifter från Artportalen och från Pär Cedergren som är boende intill sjön har
använts i bedömningen av områdets naturvärden.

Flaskfälla avsedd för fångst av större och mindre vattensalamander. Tennisbollen fungerar om vakare
och gör det lättare att återfinna fällan när den ska vittjas.
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Faktaruta I
Naturvärdesbedömningens klasser:
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.
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär Skogsstyrelsens ”objekt med
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig fodermark”
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv
betydelse för biologisk mångfald.
5. Lågt naturvärde – Hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark mm.
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd,
stenrösen, blocksamlingar, död ved mm).
Naturvärdesträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald – gamla, grova, träd
med håligheter eller 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 Eu:s habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter
betraktas också som naturvårdsarter (N2000). Några av författaren självvalda
naturvårdsarter kan även förekomma – dessa är märkta med ”Adoxa”. Fridlysta arter eller
särskilt sällsynta arter används selektivt och omnämns bara ibland där det anses befogat.
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Beskrivning
Inventeringsområdet (ca 7,5 ha) är beläget väster om industriområdet vid Snebro gård i
Nykvarns kommun och inkluderar Borrsjön med stränder och ett par hektar angränsande
mark på den västra sidan. Borrsjön som utgör huvuddelen av inventeringsområdet (ca 6,3 ha
inklusive sjöstrand) anlades 2012 genom att ett tillflöde till Ryssjön dämdes.

Historia:
Inventeringsområdet på fastigheten Norrkärr 2:1(1) bestod tidigare av brukad mark
genomkorsad av en bäck i ett dike från skogsområden i norr ned till Ryssjön - åtminstone
från 1950-talet fram till slutet av 1970-talet. Dessförinnan utgjordes huvuddelen av området
av äng, närmare bestämt fuktäng. (Se den häradsekonomiska kartan från tiden kring förra
sekelskiftet, år 1900, nedan).
Den brukade marken sträckte sig på båda sidor om diket, ned till Ryssjön. År 1993 köpte
Snebro gård AB fastigheten för att etablera en betongindustri här. Åkermarkens matjord var
då borttagen. Den tidigare ägaren hade i mitten av 1980-talet, sålt den. Resultatet blev att
även diket försvann och bäcken fick en större bredd varvid området längs det gamla diket
blev sankmark. Med åren utvecklades en våtmarksbiotop kring det forna diket, sannolikt
med högvuxen starr, bredkaveldun och vass som beståndsbildare.
2012 skapades Borrsjön genom att fyllnadsmassor placerades 15 meter uppströms
Trafikverkets trumma under Svealandsbanan. Avsikten med dämningen av diket och
våtmarken var att skapa en sedimentfälla, fördröja avrinningen från industriområdet och få
en branddamm. Borrsjön har också använts för event där vattenskoterkörning varit i fokus.
Delområde 1: Borrsjön
Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde
Det grunda och näringsrika vattnet värms upp tidigt på våren och i den täta
bottenvegetationen och i strandmiljöerna frodas ett rikt liv med många olika
vattenorganismer. Skräddare, ryggsimmare, dykarbaggar, trollsländelarver,
vattenskorpioner, iglar, virvelmaskar, vattenkvalster, snäckor är några exempel på
organismgrupper som tycks trivas väl i den anlagda sjön. Varma sommardagar flyger trolloch flicksländor frekvent över vatten och strandvegetation. Fyrfläckad trollslända och
citronfläckad kärrtrollslända är två vanligt förekommande arter. Även ett par av de stora
mosaiksländorna noterades. Till exempel brun mosaikslända och möjligen grön mosaikslända
– ingen säker artbestämning gjordes. Bland flicksländorna sågs pudrad smaragdflickslända,
sjöflickslända och månflickslända. Det rika småkrypslivet gynnar groddjur och många
fågelarter – inte minst de rödlistade arterna smådopping och kricka som enligt Artportalen
häckat lyckosamt vid ett par tillfällen i Borrsjön de senaste åren.
Bottenvegetationen är artfattig men tämligen ymnig. Den utgörs av en ännu ej artbestämd
mossa, vattenbläddra och kransslinga. Både mossa och kärlväxter är ofta bevuxna med
fintrådiga alger och troligen cyanobakterier (blågröna alger). Dessa arter, eller delar av dem,
bildar även mer eller mindre sammanhängande, flytande mattor i vattenytan - ofta med
stora mängder korsandmat inblandat.

6

Längs stranden, långa sträckor på den östra sidan undantagna, har våtmarkskvalitéer med
skyddande vegetation och lugna vattenytor utvecklats där till exempel sjöfåglar kan häcka
och få skydd. I de här stillastående och grunda vattenmiljöerna bland vass, bredkaveldun,
smalkaveldun, skogssäv och flaskstarr trivs även korsandmat som förekommer i mycket stort
antal samt levermossan vattenstjärna. Hästsvans växer också talrikt i de grunda gyttjiga
miljöerna på sjöns västra sida. Korsandmaten är en karaktärsväxt för sjön. Den lilla växten
flyter i hundratusentals längs stränderna och som nämnts tidigare, som en del av flytande
vegetationsmattor.
Stranden på den östra sidan präglas av de fyllnadsmassor med sten och sand och som utgör
gräns mellan industriområdet och sjön. Större delen sluttar brant ner mot sjön. Här har en
artrik vegetation av ruderatmarksväster som pricknattljus, palsternacka, tussilago, snårvinda,
blåeld, oxöga, malva sp, renfana och mjölke etablerat sig tillsammans med många av
insjöstrandens vanliga arter – frossört, videört, vattenskräppa, fackelblomster och många
fler.
Ett stort antal träd, i synnerhet gran, på den västra sidan, har dött på grund av den förhöjda
vattennivån. Dessa träd plus de bäverfällda asparna gör att inslaget av död ved är betydligt
större i inventeringsområdet än i närområdet. Vid besöken 2021 stod även ett stort antal
yngre klibbalar i relativt högt vatten.
Fågellivet i sjön är rikt med inslag av flera naturvårdsarter – smådopping, kricka och trana till
exempel. Sothöna, gräsand och grågås häckar årligen framgångsrikt vid sjön. Det gäller även
fiskmås. Tornseglare drar nytta av sjöns rika insektsliv och jagar regelbundet över sjön.
•

•

Naturvårdsarter: Citronfläckad kärrtrollslända (N2000-art, F), Trana (F), sothöna (F),
smådopping (NT), kricka (VU), brun kärrhök (F), vattensalamander (F), snok (F),
huggorm (F), många fåglar knutna till sjö och våtmarker har observerats i sjön (se
bilaga 3).
Värdeelement: lågor, torrträd och högstubbar, våtmark, grunda lugna
vattenområden.

Delområde 2: Lövskog
Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde
Glest trädklädd torrbacke, ca 0,4 ha, med stort inslag av asp och vårtbjörk samt enstaka
exemplar av tall och gran.
•
•

Naturvårdsarter: Citronfläckad kärrtrollslända (N2000), sexfläckig bastardsvärmare
(NT), gullviva (F)
Värdeelement: Lågor, torrträd och högstubbar, stor bäveraktivitet, hålträd, myrstack

Delområde 3: Övrig mark
Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
Gödningspåverkad gräsmark och mindre ytor klädda med ung gran, tall och vårtbjörk.
• Naturvårdsarter: Sexfläckig bastardsvärmare (NT), gullviva (F)
• Värdeelement: Enstaka lågor, högstubbar, fläckar med bar sand
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Diskussion/Slutsatser
Inventeringsområdet hyser ”högt naturvärde” kopplat till sjön, den våtmark/strand som
utvecklats längs sjöns norra, södra och i synnerhet västra del samt de organismer som är
knutna till dessa miljöer. Nedan diskuteras ett antal organismer, och där det är befogat,
deras koppling till groddjur - i synnerhet salamandrar.
Vegetation
Sjöns vegetation är artfattig men ymnig. Kransslinga, vattenbläddra och en ännu ej
artbestämd mossa dominerar. Fintrådiga alger och korsandmat bidrar i hög grad till sjöns
biomassa. För eventuella vattensalamandrar fungerar vegetationen som skydd och som
substrat för ägg. Många av områdets fåglar utnyttjar vegetationen som föda.
Groddjur
Inga vattensalamandrar sågs eller fångades under groddjursinventeringen. Inte heller några
andra groddjur noterades under inventeringen. Det finns dock trovärdiga uppgifter om
förekomst av mindre vattensalamander i Borrsjöområdet. Enligt Pär Cedergren som bor intill
Borrsjön visar sig salamandrar regelbundet i området. Unga paddor eller grodor har också
synts till enligt Cedergren. Det grunda varma vattnet och den rikliga bottenvegetationen ger
också intryck av att kunna fungera utmärkt som fortplantningsvatten för vattensalamandrar,
grodor och paddor. Att inga salamandrar eller andra groddjur fångades trots upprepade
försök med många flaskfällor måste förklaras av sjöns storlek och slumpen.
Fisk
En gädda, ca 30 cm lång, har enligt uppgift fångats i Borrsjön. Om gädda har etablerat sig i
sjön så finns även annan fisk som fungerar som bytesdjur för gäddan. Fisk utgör ett stort hot
mot salamandrar och är ofta orsaken till att inga salamandrar finns i vatten som i övrigt
verkar mycket lämpliga. Det måste dock understrykas att ingen fisk kan vandra upp från
Ryssjön till Borrsjön som trummorna idag är orienterade med vatten i fritt fall. Tillflödet
norrifrån sker genom små icke fiskförande diken som periodvis torkar ut. Under
inventeringen 2021 noterades inga fiskar i sjön. Inga vak (ringar på vattnet) eller andra
tecken på fisk noterades trots upprepat eftersök och mäskning (försök att locka till sig fisk
genom att mata med till exempel bröd). Uppgifterna om förekomst av salamander är
dessutom trovärdiga varför fiskens roll i Borrsjöns ekosystem idag måste betraktas som
mycket begränsad eller obefintlig.
Fåglar
Ett par rödlistade arter med preferens för små näringsrika vatten har noterats häcka i
Borrsjön de senaste åren – smådopping (EN) och kricka (VU). Den förstnämnda föredrar
fiskfria vatten vilket talar för att Borrsjön är fiskfri och kan erbjuda bra förhållanden för
groddjurens fortplantning. Trana som häckade i området 2021 betraktas som allätare och
kan äta groddjur. Häger äter mest fisk men groddjur står också på menyn. Det finns uppgifter
om årliga besök av häger vid sjön men inga sågs under inventeringen 2021. Troligen är inte
födounderlaget av fisk tillräckligt för att hägern ska etablera sig permanent vid sjön. Även
sjöfåglar som gräsand, knipa och sothöna kan i sitt näringssök påverka vattensalamandrarnas reproduktion negativt. Även om inte salamanderägg eftersöks specifikt kan
de ätas upp tillsammans med den växtlighet som många sjöfåglar äter.
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Vilt
Bäver är etablerad i och kring sjön. Deras verksamhet är påtaglig och till fördel för biologisk
mångfald genom tillskottet av död ved.
Inga spår av utter noterades under inventeringen 2021. Men säkra uppgifter om att utter rör
sig inom kommunens gränser finns från 2017 i Artportalen. De fynden gjordes vid Turinge
och Sundsör ca 5 km öster om Borrsjön. Uttern är en vandrande art och en utterhane kan ha
ett hemområde som innefattar 4 mil strand. Det är alltså inte otroligt att uttern åtminstone
tillfälligt söker sig till Borrsjön på jakt efter föda och partner. Lämpliga platser för vila och för
att föda upp ungar och för att markera revir saknas dock inom inventeringsområdet. Inte
heller verkar Borrsjön vara det bästa alternativet för uttern när det gäller att hitta föda. För
uttern utgörs födan huvudsakligen av fisk vars förekomst i Borrsjön inte är säkerställd.
Borrsjöns huvudsakliga tillflöde sker norrifrån via en mindre trumma under länsväg 576.
Troligtvis tillkommer en väsentlig del dagvatten från industriområdet. Utflödet sker i
trummor genom E20:s vägbankar och Svealandsbanans banvall. Att döma av utloppsrören
vid Borrsjöns södra strand rör det sig om trummor i klena dimensioner. Bäver, utter och
annat vilt som vill röra sig till och från Borrsjön i nordlig eller sydlig riktning kommer därför
att tvingas passera över vägar och järnväg med en betydande risk att dödas av bil- respektive
tågtrafik. För att minska risken för trafikolyckor och dödade djur rekommenderas nya grövre
trummor med strandpassage eller utterhylla – i synnerhet söderut mot Ryssjön. Ett
utterstängsel bör sättas upp på båda sidor om trummorna för att leda djuren ned i den säkra
passagen.
Insekter
Att insektslivet och småkrypslivet i övrigt är rikt i och kring sjön råder det inga tvivel om även
om inga riktade artinventeringar genomförts. Både citronfläckad kärrtrollslända och
sexfläckig bastardsvärmare som noterades under inventeringen indikerar artrika
förhållanden. Sländlarver, dykare, stora mängder vattenkvalster, vattenskorpioner,
ryggsimmare mm ger en god födobas för groddjur och andfåglar.
Naturvärden
Borrsjön inklusive en strandzon bedöms hysa ”Högt naturvärde – klass 2” tack vare det rika
fågellivet med flera naturvårdsarter representerade, vattenmiljöernas myllrande liv av
småkryp med inslag av naturvårdsarter, sannolika förekomster av fridlysta arter som
vattensalamander sp, vanlig snok och huggorm samt den grunda vegetationsrika sjöns
specifika egenskaper – tidigt uppvärmda grunda miljöer, skyddande vegetation, öppet
vatten, våtmarksinslag i strandzonen, tillförsel av död ved genom bäveraktivitet.
I detaljplanen för området från 2012 hävdas att området tidigare hyste ”ett högt
skyddsvärde med ett rikt fågelliv och höga biologiska skyddsvärden”. Det är
våtmarksperioden från tidpunkten när åkerjorden fraktades bort under 1980-talet fram till
dess att Borrsjön bildades 2012 som avses. Vilka de höga naturvärdena var framgår inte mer
specifikt av det underlag som stått till rapportförfattarens förfogande så hur naturvärdena
förändrats i och med att Borrsjön bildades går det bara att spekulera kring.

9

Mycket talar dock för att bedömningen av den tidigare våtmarken stämmer. Våtmarker är
generellt sett artrika och de har under mycket lång tid, åtminstone sedan 1900-talets början,
minskat i antal och areal på grund av skogsdikningar och dikningar för att skapa odlingsbar
mark. Vi har fortfarande en brist på våtmarker och småvatten i landet varför de vi har är
särskilt värdefulla och därför bör bevaras. Nya våtmarker bör anläggas där det är lämpligt.
Anläggandet av Borrsjön ändrade förstås förhållandena i den några decennier gamla
våtmarken. Vissa arter försvann säkert initialt och nya tillkom som ett resultat av det höjda
vattenståndet och den ökade andelen öppet vatten. Flera arter som under
våtmarksperioden förekom över stora arealer hänvisades efter sjöbildningen till
våtmarkerna i periferin – främst väster och norr om sjön.
Min bedömning är att skillnaderna i naturvärde dock inte är av någon avgörande betydelse
eftersom även den nybildade sjön hyser våtmarkskvalitéer och att naturvärdet även nu
bedöms som högt.
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*Artförteckning
Nedan redovisas ett urval arter som genom sina miljökrav signalerar höga naturvärden eller
är intressanta på annat sätt i Borrsjön och dess närmaste omgivning. De här arterna har
tillsammans med biotopernas egenskaper bidragit till naturvärdesbedömningen. Angivna
artförekomster som är andrahandsuppgifter (Artportalen eller andra tips) kursiveras.
Fåglar
Trana (F)

Det har gått bra för tranan under många år och den både syns och
hörs över hela landet. Den är ändå upptagen på Eus lista över
skyddsvärda arter i fågeldirektivets bilaga 1. Skogsstyrelsen anger
trana som en prioriterad art i Skogsvårdslagen. Ett par häckade
och ruvade på två ägg arttypiskt nära vattnet i Borrsjöns norra del
våren 2021. Regelbundet häckande.

Kricka (VU)

Häckar främst vid mindre sjöar och varierar kosten mellan frön av
olika slag och smådjur. Arten har minskat märkbart de senaste
åren och är sedan 2020 rödlistad i kategorin VU. Lyckad häckning i
Borrsjön noterad i Artportalen 2019.

Smådopping (NT)

En tillbakadragen art som främst häckar i dammar och andra
småvatten utan fisk. Rödlistad sedan 2020. Lyckad häckning i
Borrsjön noterad i Artportalen 2017.

Brun kärrhök (F, N2000) Vassarnas rovfågel framför andra. Ses ofta flyga med V-ställda
vingar över intilliggande gräsmarker. Regelbundet observerad vid
Borrsjön av Pär Cedergren (boende intill området).

Groddjur
Vattensalamander sp (F) Både den större vattensalamandern och den mindre är fridlysta
liksom övriga groddjur i landet. Båda arterna hittas oftast i fiskfria
småvatten. Inga salamandrar fångades under vårens försök med
flaskfällor men enligt Pär Cedergren som bor intill sjön visar sig
djuren regelbundet på den östra sidan av sjön. Troligen rör det sig
om mindre vattensalamander.

Insekter
Sexfläckig
bastardsvärmare (NT)

En av sex svenska arter bastardsvärmare – den enda med sex
fläckar. Larven lever företrädesvis på käringtand som förekommer
spritt i inventeringsområdets västra del. Arten indikerar artrika
förhållanden. De vuxna fjärilarna flög i stort antal vid Borrsjön i
delområde 2 och 3 under fältbesöket den 5 juli.
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Citronfläckad
kärrtrollslända (N2000, F) Citronfläckad kärrtrollslända har hittills fyra noteringar från
Nykvarns kommun i Artportalen under 2000-talet. Den har ett
starkt skydd inom EU och är upptagen i habitatdirektivets bilaga 2
och 4. I Sverige är den fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS
2007:845) paragraf: 4 och 5. Arten har pekats ut som en möjlig
indikatorart för generellt artrika vatten. Vid Borrsjöns stränder
noterades flera individer (hanar) under fältbesök den 5 juli 2021.

Mossor
Vattenstjärna

Kärlväxter
Rankstarr (S)

Korsandmat

En tämligen ovanlig levermossa som räknas som en typisk art
(Natura-2000) i naturligt näringsrika sjöar. Växer här och var på
vattenytan bland högre vegetation längs Borrsjöns västra strand.
Östergötlands landskapsmossa. Se bilaga 3 – miljöbilder.

Signalart som bildar välformade tuvor i olika typer av våtmark
ofta på översvämmad mark i alkärr eller i strandsumpskogar som
här på Borrsjöns västra sida – enstaka tuvor.

Fritt flytande småbladig art som är typisk för naturligt näringsrika
sjöar. Massförekomst i Borrsjön 2021.

Faktaruta II
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)
S = Signalart enligt Skogsstyrelsen. Där det växer signalarter är chansen stor att det finns höga
naturvärden och att det förekommer sällsynta och hotade arter. Ju fler signalarter som
förekommer tillsammans desto högre naturvärden signalerar de.
F = Fridlyst (skyddad art - olika regler kan gälla i olika län).
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Bilagor
1 NVI-karta med värdeelement
2 Historiska kartor
3 Miljöbilder
4 Artförteckning
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Bilaga 1

Karta över inventeringsområdet – naturvärdesbedömning
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Teckenförklaring
Rött - Klass 1. Naturvärdesobjekt med högst naturvärde
(förekommer ej i detta område).
Rött(transparent) – Klass 2. Naturvärdesobjekt med högt naturvärde,
delområdesnummer.
Orange – Klass 3. Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde.
Gult – Klass 4. Naturvärdesobjekt med visst naturvärde.
Blått – Klass 5. Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde.
(förekommer ej i detta område).
Numrerade värdelement och naturvårdsarter.

Värdeelement och naturvårdsarter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sexfläckig bastardsvärmare
Bäverfällda aspar, hålasp, citronfläckad kärrtrollslända
Myrstack, vårtbjörk med bohål, asp med aspticka
Rankstarr, död gran
Sexfläckig bastardsvärmare
Sexfläckig bastardsvärmare
Häckande trana
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Bilaga 2

Historiska kartor

Vid tiden för förra sekelskiftet, år 1900, utgjordes inventeringsområdet huvudsakligen
av fuktäng med inslag av lövskog på den östra sidan.
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Ekonomiska kartan från mitten av 1950-talet visar att inventeringsområdet då utgjordes av uppodlad mark genomkorsad av ett grävt dike.
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Snebro gård med omgivningar någon gång mellan 1955 och 1967. Platsen för Borrsjön bestod då
nästan uteslutande av uppodlad mark genomkorsad av ett dike.
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2010 – Inventeringsområdet innan dämningen då Borrsjön bildades. En vegetationsrik
våtmark med ett tydligt dike centralt i området och några små ytor öppet vatten här och var.
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Ungefär så här ser Borrsjön ut idag. Bilden är tagen någon gång mellan 2014 och 2017.
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Bilaga 3

Miljöbilder

Delområde 3. Sexfläckig bastardsvärmare och några purpurbärfisar kalasar på en
kärrtistelblomma.
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Delområde 1.
Överst:
Västra
stranden:
Ung granskog
som översvämmats
och dött.
Till vänster:
Västra
stranden: Hur
länge klarar
sig den unga
Klibbalskogen
i det höga
vattenståndet?
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Borrsjöns norra del. Starr- bredkaveldun- och vassbälten omgärdar sjön. Tack vare massförekomst
anas en vattenlevande mossa, kransslinga, fintrådiga alger och korsandmat på ytan. Sjöns enda
större flytbladsväxt – gäddnate växer sparsamt här och var.
Invid stranden och på flytande vegetation är
korsandmat mycket talrik. Även vanlig andmat
förekommer.

Levermossan vattenstjärna har inte tidigare
noterats i Nykvarns kommun. Växer på
vattenytan här och var längs västra stranden.
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Pudrad smaragdflickslända är en av många flicksländor som flyger frekvent kring Borrsjön under varma
sommardagar.
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Citronfläckad kärrtrollslända som vilar på en bäverfälld aspstam vid Borrsjöns strand. Trots bildens
lågupplösta kvalité syns hanens arttypiska citronfläck tydligt på bakkroppen. Arten är fridlyst och
upptagen på EU:s habitatdirektivs bilaga 2 över skyddsvärda arter.
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Bilaga 4
Borrsjön: Ett urval trovärdiga rapporter av naturvårdsarter
från Artportalen under perioden 2012 - 2021.
Kricka
Smådopping
Tornseglare
Backsvala

VU
NT
EN
VU

Många Häckande 2019
Lyckad häckning 2017
Häckar på industriområdet
50 ex födosökande 2019

Fynd de senaste åren av Pär Cedergren - boende i området sedan ca 20 år.
Troligtvis mindre
vattensalamander
Vanlig i och kring sjön

Vattensalamander (F)
Vanlig snok (F)
Huggorm (F)
Brun kärrhök (F)
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