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Inledning
Boo Miljö- och Naturvänner kontaktade 2012 Miljöenheten på Nacka kommun med förslag om att
en förstudie skulle göras för Mensättra våtmark, för att utreda våtmarkens restaureringsmöjligheter.
Våtmarken har, som vi ser det, en stor utvecklingspotential och den är en viktig del i Sågsjöns
vattensystem och i grönstrukturen i Boo.
Vegetationsbeskrivningen är genomförd på uppdrag av Nacka kommun.

Allmänt
Våtmarken ligger i en dalgång i det för Boo så karaktäristiska sprickdalslandskapet med omgivande
branta skogklädda höjdryggar. Foton från 1970-talet visar på en öppen gräsmark, som fortsatte längs
Värmdövägen österut mot Aborrträsk innan Nacka Trä byggdes. Senare har de höga buskridåerna vuxit
upp i kanterna och gräsmarken i mitten har röjts för att hållas öppen. Området är otillgängligt och
gräsmarken domineras av högvuxna gräs, brännässlor och älggräs.
Översvämningsområde - Värmdövägen har tidigare haft översvämningsproblem, men genom höjning
av vägen och bättre dräneringar har dessa problem lösts. Våtmarken, som ligger lågt och tar emot vatten
från omgivande bergryggar, fungerar fortfarande som översvämningsområde. Idag är huvuddiket och
grendikena i våtmarken igenväxta och i brynet mot skogen är tidvis vatten stående.
Vegetation – Våtmarksområdets gräsmarker är relativt artfattiga, vilket innebär frihet vid en ny
utformning av dikets sträckning och eventuella breddning. Buskridån mot Värmdövägen, brynet och det
angränsande barrskogsområdet bedömer vi som värdefulla eller mycket värdefulla/skyddsvärda.
Djurliv - Spillning av rådjur och räv visar att de rör sig i området, även älg har setts. Törnsångare, lövsångare, trädgårdssångare, gärdsmyg, koltrast och steglits har noterats vid våra besök och rapporter finns
om näktergal, duvhök och kattuggla. Buskagen ger gott skydd för fågellivet och vattnet i diket och i
brynkanten ger god tillgång på insekter som föda. Mängden sälg lockar vid blomningen många insekter.

Vyn mot öster inifrån våtmarken visar på ett skyddat område för djurlivet med närhet till omgivande skog.
Mobilmasten är enda visuella tecknet på mänskligt byggande. Buskridån mot Värmdövägen till vänster.
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Utvecklingspotential
Blå samband - Mensättra våtmark ingår i ett vattensystem med höga naturvärden, som rinner genom
Aborrträsk, Sågtorpsbäcken, Sågsjön, Näckdjupet, Sågsjöbäcken och mynnar i Kummelnäsviken. I
Sågsjöbäcken har restaurerande insatser redan gett fina resultat. Gädda, abborre och havsöring tar sig
upp för att leka. Nu är det viktigt att restaurera våtmarken i början av vattensystemet. En meandring av
diket och/eller en mindre öppen vattenyta skulle ge förutsättningar för en ökad biologisk mångfald, en
bättre rening av dagvattnet samt att våtmarken bättre skulle fungera som översvämningsområde vid
skyfall med kraftiga regnmängder.
Gröna samband - Våtmarksområdet har mer eller mindre direkt förbindelse med naturområden i alla
väderstreck, en resurs för växt- och djurlivet, som behöver värnas och stärkas. Men för Boo-borna är
våtmarken idag otillgänglig. I samband med en restaurering finns stora möjligheter att knyta samman
naturområdena och skapa intressanta promenadslingor. I våtmarken kan de behöva spångas. Sittplatser
och utkiksplatser kan ordnas ihop med spången. Områdets upplevelsevärden kan bli stora.

Våtmarken har stor betydelse i Sågsjöns vattensystem och i grönstrukturen i Boo.
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Vegetationsbeskrivning delområde 1-7
Våtmarken har delats in i sju delområden, som beskriv med för varje delområde karaktäristiska arter.

Delområde 1-7.

Delområde 1. Buskridån längs Värmdövägen

Buskridåns sträckning österut längs Värmdövägen.

Längs Värmdövägen växer en kraftig tät och jämnvuxen buskridå med huvudsakligen videarter såsom
Salix caprea sälg och Salix cinerea gråvide. Ett antal yngre vårtbjörkar, Betula verrucosa, enstaka eller
flera, sticker upp ur buskaget. På ett par ställen används buskaget som tippområde för trädgårdsavfall av
omkringboende. Annars är buskaget nästan ogenomträngligt.
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Delområde 2. Buskridån i söder och öster mot Nacka Trä

Buskridån mot Nacka Trä´s upplagsplats.

Uppfyllnadsmassor vid buskridån.

Buskridån är ett oregelbundet vuxet blandat buskage med inslag av flera arter som Salix caprea sälg,
Salix cinerea gråvide, Salix pentandra jolster, Prunus padus hägg, Prunus avium fågelbär, Populus
tremula asp och Ulmus glabra alm. Tomtgränsen mot kommunen är inte markerad, men flygfotot visar
att den kommunala marken har tagits i anspråk och fyllts ut successivt av Nacka Trä. Buskridå har
mindre värde och kan i samband med en restaurering av våtmarken rivas och ersättas med en ny ridå.
I den torra uppfyllda gruskanten mot Nacka Trä finns ett flertal arter, som inte återfinns inne på
gräsmarkerna såsom Achillea millefolium röllika, Echium vulgare blåeld, Galeopsis speciosa hampdån,
Artemisia vulgaris gråbo, Bunias orientalis ryssgubbe, Aegopodium podagraria kirskål, Alliaria
petiolata löktrav, Senecio jacobaea stånds, Malva moschata vit myskmalva och olika klöverarter.

Delområde 3. Huvuddiket

Huvuddiket går in i kulvert vid Boovägen.

Huvuddikets fortsättning längs Värmdövägen.

Huvuddiket är ett öppet, grävt dike, som i västra och östra kanten övergår i kulvert. Diket är nu mer eller
mindre igenvuxet, men vid högt vattenstånd rinner vattnet på bra. Ett flertal grendiken syns tydligt på
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Huvuddiket vid gräsmarken i område 4.

Gammalt dämme vid kulvert vid utfart till Nacka Trä.

Veketågen står gröna i huvuddiket.

Snärjmåran ger ett spöklikt intryck på hösten.

Sötvattenssnäckor på bredkaveldunets blad.

flygfoto, men i terrängen är de knappt läsbara. Dominerade arter i huvuddiket är Typha latifolia bredkaveldun, Phragmitis australis vass, Scirpus sylvaticus skogssäv, Juncus effusus veketåg, Alisma
plantago-aquatica svalting, Galium palustre ssp elongatum stor vattenmåra, Solanum dulcamara
besksöta, Epilobium hirsutum rosendunört och Myosotis laxa sumpförgätmigej. I buskagen bakom diket
slingrar Galium aparine snärjmåra.
Inga groddjur är observerade.
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Delområde 4. Fuktig gräsmark

Kärrtistlar i blom.

Älggräs i blom med blombock.

Bestånd av brännässlor i blom.

Samling av fjärilslarver, påfågelsöga, på brännässla.

Bestånd av ängsruta i blom.

Guldbagge.
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Delområde 4 är en något fuktig näringsrik gräsmark söder om huvuddiket. I området dominerande arter
är olika gräs och tågväxter, Juncus effusus veketåg samt Urtica dioica brännässla och Filipendula
ulmaria älggräs. Bland gräsen märks Deschampsia cespitosa tuvtåtel och Alopecurus pratensis
ängskavle. Andra vanliga arter är Cirsium arvense åkertistel, Lythrum salicaria fackelblomster och
Lysimachia vulgaris strandlysing.
Marken är svårgången, eftersom gräsen och tågen har bildat höga tuvor. Troligt är att marken varit
fuktigare och inte slagits eller betats på länge.
Flera ruggar av Thalictrum flavum ängsruta noterades liksom enstaka exemplar av Scrophularia nodosa
flenört och Cirsium palustre kärrtistel.
I gräsmarken växer öar av videbuskar med enstaka uppslag av Alnus glutinosa klibbal och Sambucus
racemosa druvfläder.
Av fjärilar noterades vanliga arter såsom nässelfjäril, pärlemorfjäril och pärlgräsfjäril och bland
skalbaggarna noterades blombock och guldbagge.

Pärlgräsfjäril och rovfluga.
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Delområde 5. Torrare gräsmark

Utsikt från område 5 västerut med åkertistlar i frö.

Utsikt mot Nacka Trä i öster med det bortsprängda berget i den södra kanten av upplaget.

I delområde 5 är marken litet torrare, troligen på grund dränering och uppfyllnad av upplagsytan för
Nacka Trä samt bortsprängningen av berget längs norrbranten.
Dominerande arter förutom samma gräs som i delområde 4 är Cirsium arvense åkertistel. Inslag finns av
Phragmitis australis vass, enstaka exemplar av Campanula patula ängsklocka, Lychnis flos-cuculi
gökblomster och Hesperis matronalis hesperis.

10

Delområde 6. Värdefullt bryn

Flera arter ormbunkar i brynets stående vatten.

Torraka av asp.

Granen etablerar sig i brynet.

Större aspar gör brynet värdefullt.

Fnösketicka på torraka av björk.

I delområde 7, som vi kallar brynet, är det tidvis stående vatten. Trädridån består av lövträd som
Populus tremula asp, Betula verrucosa vårtbjörk, Alnus glutinosa klibbal och Sorbus aucuparia rönn.
Torrakor av asp och björk ger föda och boplatser för hackspettar. I undervegetationen växer Dryopteris
filix-mas träjon, Dryopteris carthusiana skogsbräken, Dryopteris dilatata lundbräken och Equisetum
sylvaticum skogsfräken. Brynet är värdefullt att bevara vid en våtmarksrestuarering. Granen, som har
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vandrat ner ifrån skogen i delområde 7 och börjat etablera sig i brynområdet bör gallras bort till
förmån för lövträden.

Delområde 7. Skyddsvärd barrskog i norrbranten
Skogsområdet ingår inte i våtmarksområdet, men gränsar till det och är dess närmaste granne. Det är
början på det sammanhängande naturområdet söderut, som med naturstigar kan bindas samman med
våtmarken.
Skogsbranten domineras av gran och tall med undervegetation av mossor, blåbärsris och lingonris.
Buskskikt saknas. Liknande norrbranter med gammal eller medelgammal gran- och tallskog med höga
naturvärden återfinns på flera platser i Boo. Plagiothecium undulatum vågig sidenmossa, som är en
signalart med högt signalvärde, växer i branten. Den indikerar skyddsvärd skog som har lång kontinuitet
och slutenhet.

Gran och tall dominerar i skogen.

