Grönområdesplan Norrö lugnet
Grönområdena på Norrö lugnet är till för både samfällighetens medlemmar och naturvärden.
Syftet med grönområdesplanen är långsiktigt sköta området på ett sådant sätt att biologisk
mångfald gynnas och området samtidigt är tillgängligt för människor att kunna röra sig i
området.
Skötselmetoder
Skötselplanen bygger på självföryngring och avverkningsmetoder där marken aldrig helt
kalhuggs, så kallat kontinuitetsskogsbruk. I skötselplanen finns åtgärdsförslag och målbilder
för alla ytor inom Norrö lugnets markinnehav.
Generellt gäller följande:
-

Vid all avverkning undviks körskador.
Vid all avverkning undviks raka körvägar som skapar gator med långt siktdjup.
Befintliga stigar hålls rena från ris och avverkningsavfall.
Hänsyn ska alltid tas till kända förekomster av rödlistade arter eller andra sällsynta
växter och djur.
Ingen röjning/slyröjning eller gallring av ek och en.
Slyröjning görs på städdagar av föreningens egna medlemmar.
Vindfällen samt insektsangripna träd hanteras löpande eller på städdagarna

Att bo bredvid skog- och naturmark
Som granne till skogen kan man ha önskemål om hur skogen ska skötas. Det kan vara hela
områden som är täta och ogästvänliga, eller enskilda träd som skymmer solen, eller på annat
sätt upplevs som störande.
En ansökan om trädfällning av enstaka träd kan lämnas till styrelsen på en särskild blankett.
Styrelsen tar sedan ställning i varje enskilt ärende. Trädets biologiska och estetiska värde,
placering, status och omgivningens miljö är faktorer som spelar in när man beslutar om ett
träd får tas ner eller om det ska stå kvar. Samfälligheten är restriktiva till fällning av grupp av
träd. Den sökande skall själv ha kontaktat grannar för medgivande. Blanketter för trädfällning
och grannmedgivande finns på Norrö lugnets hemsida.
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Sly och tunna grenar med en diameter under 4 cm får de boende själva ta bort. Som sly räknas
främst arter som asp, björk, lönn, hassel och rönn, ej ek, eller barrträd som gran och tall.
Detta gäller endast inom det område som ligger max 10 meter från fastighetsgräns, och som
inte ligger närmare grannens fastighet än sin egen. Även här ska grannarna kontaktas innan
röjningen utförs.

Termer
Bestånd: ett begränsat område inom vilket skogen har ungefär samma ålder,
Träslagssammansättning
Röjning: Man avlägsnar konkurrerande träd i måtto att minska konkurrensen för utvalda
huvudstammar. Ett bestånd kan röjas vid flera tidpunkter beroende av mark-och
vattenförhållandet.
Gallring: Avlägsnandet av konkurrerande stammar. Ett bestånd kan gallras 1-3 gånger innan
slutavverkning
För varje yta/skötselområde har upprättats:

Lokalisering: Var är marken beläget?
Beskrivning: Vad är det för markförhållanden och vegetation?
Målsättning: Vad är tanken med marken?
Åtgärdsförslag: Redogörelse för genomförda åtgärder och kommande
underhållsåtgärder/skötsel
Uppskattad kostnad: I detta fall genomförs åtgärden med entreprenör.
Yta 1

Lokalisering:
Marken är beläget intill kanalen. I södra delen av Norrö Lugnet
Beskrivning: Till största delen består marken av våtmark med vass mot kanalen.
Vegetationen är tät med al och inslag av gran, tall och björk god återväxt i form av sly.
Målsättning:
Målet är att bevara höga naturvärden genom att behålla både vassområdet och de livskraftiga
träden samtidigt som ungträd växer upp. Allt för att minska erosionen mot kanalen.
Åtgärdsförslag:
Röjning av sly bör ske med eftertanke där man bör spara ett antal plantor av olika lövträd för
att berika trädbeståndet. Utförs var tredje år.
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Yta 2

Lokalisering: Södra badet
Beskrivning:
Ett område som framförallt består av en brant sluttning med båtplatser och bad.
I stort sett bara bergbunden och karg mark, och vegetationen är framförallt gran och tall. I
nedre delen mot kanalen finns det våtmark med al, björk och hägg. Marken har gallrats för att
ge livskraftiga träd. Vid gallring har främst tall och lövträd sparats. Röjning genomfördes
2018-2019.
Målsättning:
Målet är att behålla de livskraftiga träden samtidigt som ungträd växer upp. Närmast vattnet
vid klipporna hålls det öppet för att möjliggöra bad och lämna en mindre yta för upplägg av
båtar.
Åtgärdsförslag:
Röjning av sly bör ske med eftertanke där man bör spara ett antal plantor av olika lövträd för
att berika trädbeståndet.

Yta 3

Lokalisering:
Mellan Norrö ringväg och Norrö höjdväg.
Beskrivning:

Marken består framförallt av god jord men även bergsbunden mark. Marken sluttar
Och täcks av ett gallrat men relativt tätbevuxet skogsparti av olikåldriga träd.
Trädvegetationen dominans främst av gran, tall och björk.
Målsättning:
Målet är att behålla den tydliga skogskaraktären med de livskraftiga träden samtidigt som
ungträd växer upp.
Åtgärdsförslag:
En gallring genomförs 2022. År 2024 utförs röjning av sly. Bör ske med eftertanke där man
spar ett antal plantor av olika lövträd för att berika trädbeståndet. Slyröjningen utförs därefter
var tredje år.
Uppskattad kostnad: 100 000 sek inkl moms
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Yta 4

Lokalisering:
Nedanför fotbollsplanen
Beskrivning:
Till största delen består Marken våtmark. Vegetationen är tät med al och bestånd av tall, gran
och björk god återväxt i form av sly. Mellan fotbollsplan och trädområde är en mer öppen
naturyta.
Målsättning:
Målet är att behålla de livskraftiga träden samtidigt som ungträd växer upp.
Allt för att minska erosionen mot kanalen.
Åtgärdsförslag:
En gallring genomförs 2022 i beståndet med tall. Röjning av sly bör ske med eftertanke där
man bör spara ett antal plantor av olika lövträd för att berika trädbeståndet. Utförs var tredje
år
Uppskattad kostnad: 80 000 sek inkl moms
Yta 5

Lokalisering:
Gavelberget ”norra badstrand”
Beskrivning: Marken är starkt kuperat och består främst av kalmark och bergbunden mark
med båtplatser och bad. Gallringen genomfördes 2018-2019 intill badstranden.
Målsättning:
Skapa ett bestånd uppe på gavelberget samt östra delen med evighetskaraktär dvs ett bestånd
som kräver lite skötsel med dominans av tall , gran, ek och en. Evighetsträd ger en känsla av
urskog vilket har ett lugnande intryck.
Åtgärdsförslag:
Röjning av sly bör ske med stor försiktighet. Utförs var femte år.
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Yta 6

Lokalisering:
Längs vägar utanför vägområdet
Beskrivning:
Marken består framförallt av god jord men även bergsbunden mark.
Målsättning: Marken ska ha ett lättskött genomsiktligt och varierat trädbestånd. Får ej växa
ut och skymma sikten för trafik. Området ska möjliggöra tillgängligheten mellan de olika
områdena.
Åtgärdsförslag:
Gallring 2023 utförs av entreprenör. Slyröjning utförs var tredje år.
Uppskattad kostnad: 100 000 sek inkl moms
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