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HISTORISK TILLBAKABLICK

Området kring Rosenhillsvägen och Fågelsångsvägen 
karakteriseras av det för Stockholm typiska sprick-
dalslandskapet. Genom området finns dalgångar med 
mestadels öppen mark som i ett tidigare skede har varit 
brukad, som ängs och åkermarker. Dalgångarna omges 
av uppskjutande kuperade bergpartier med blandskog 
med främst tall och gran. I en södersluttning i områdets 
västra del finns spår av en äldre gård. Stora ekar åter-
finns främst kring den gamla gårdstomten.  

I nordvästra delen finns en utdikad torvmosse. Mossen 
har fuktigare partier i kanterna och en svagt överhöjd 
barrskogsmitt. Mossens utlopp ligger i dess nordöstra 
del i närheten av Mossvägen. 

Utdrag ur Häradsekonomiska kartan ca 1900

Bef. stig i närskog Bef. gångväg

STRÅK

Vägnätet kring Rosenhillsvägen och Fågelssångsvägen 
är något otillgängligt för bilister i dagslägen. Däremot är 
kopplingarna för gångtrafikanter och cyklister goda med 
gena förbindelser mot Huddinge Centrum. 

Skogsområdet i torvmossens högparti är idag relativt 
avskuret från Rosenhillsvägen pga den mellanliggande 
våtmarken. I framtida förtätning skulle kopplingarna 
mellan Rosenhillsvägen och skogen kunna förbättras, 
tex att anlägga spångar genom våtmarken, för att för-
stärka skogens rekreativa funktion som närskogsmiljö.  

Ex. gångväg och spång vid våtmarkBef. stråk och möjliga kopplingar

Närskog
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Exempel Silverdal. Öppen dagvattenhantering med våtmark med spännande spänger

Exempel bebyggselse nära vatten Gestaltad våtmark

Foton från platsen

Diken samt ungefärlig utbredning våtmark

VÅTMARKEN

Våtmarken i kanten av torvmossen har en viktig funktion 
i dagens vattensystem. Våtmarken fungerar som buf-
fertområde och kväverenare. I den genomförda miljöin-
venteringen pekas vissa ekologiska värden ut.

Vår bedömning är att det är värdefullt att bevara våt-
marken som funktion men att det är möjligt att omge-
stalta den för att bättre fungera i en framtida förtätning. 

Genom att öppna upp området kring våtmarken och 
synliggör mer öppen vattenyta kan man både tillföra 
mer rekreativa värden och ekologiska värden. 

En framtida våtmark kan gestaltas på olika sätt bero-
ende exploateringens utformning, allt från mer strikt 
parkkaraktär i anslutning till bebyggelse till lövskogslun-
dar med inslag av öppna vattenytor.     

LOD

Idag hanteras stora delar av dagvattnet inom området 
genom öppna diken som leder mot våtmarken. 

I en framtida exploatering är det önskvärt att behålla 
dessa öppna lokala system, bland genom att använda 
sig av lod-lösningar (lokalt omhändertagande av dag-
vatten) exempelvis gestaltade diken och fördröjnings-
magasin. 
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Stora partier med giftig Jättebjörnloka finns inom områ-
det, vilket tyder på eftersatt skötsel samt liten rekreativ 
användning. 

Stor flerstammig ek i östra delen av området. 

Öppen lund kring äldre bebyggselsetomt i västra delen av området.

Stor ek

Stora ekar och 
öppen lund

Jätte-
björnlokor

Jätte-
björnlokor

EKAR MM

I områdets västra del finns en södersluttning kring en 
äldre gårdstomt med ett flertal stora ekar. Ekarna kan 
dock inte karakteriseras som grova eller extra värdefulla 
enligt Huddinge kommuns kriterier för gamla träd. Hud-
dinge kommun har identifierat ett antal områden med 
biologiskt värdefulla miljöer med stora träd men områ-
det vid Fågelsångsvägen finns inte med där.    

Däremot innehåller den vackra miljön stora värden, 
både ur rekreativ och ekologiskt synvinkel och kan, vid 
en varsam exploatering, bli en stor tillgång för området. 


