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Grönområdesplan på fastigheterna Brunn 1:8, Brunn 1:230, 
Bergvik 10:1 och Nabben 1:2.  

Föreliggande grönområdesplan över skogsmarken på Brunn 1:8, Brunn 1:230, 

Bergvik 10:1 och Nabben 1:2 gäller för tiden 2016-2025. Fastigheten ligger i 

Värmdö kommun och är belägen intill Ägnöfjärden på Ingarös sydvästra 

strand, någon kilometer söder om samhället Brunn. 

Fastighetens målsättning 

Det övergripande målet med förenings skogsinnehav är att tillgodose 

föreningsmedlemmarnas behov av områden för närrekreation och bevarande 

av befintliga natur- och kulturvärden. På Brunn 1:8 m fl finns mycket fina 

hällmarker med långsamt växande tallar, härliga naturskogsmiljöer och gamla 

lövskogsrester. Eftersom en rekreationsskog med fördel har en variation av 

trädslag i olika ålder och gärna med en större andel lövträd och tall finns det 

på Fagerholm mycket goda förutsättningar för att skapa och bevara värdefulla 

natur- och kulturmiljöer. 

Rekreationsmål 

Det är svårt att ge en generell beskrivning på vad som kännetecknar den 

perfekta skogen i anslutning till ett tomtområde. Värdet av upplevelsen anses 

dock öka med trädens ålder och med minskat antal stammar samt att det finns 

stor andel lövträd. På Fagerholm finns redan många gamla träd som är långt 

över 200 år. Skogen bör också utgöra en rik livsmiljö för områdets växt- och 

djurliv, erbjuda möjligheter för bär- och svampplockning och ge 

skydd mot insyn, vind och luftföroreningar. Därför bör man bruka skogen 

småskaligt och endast i nödfall avverka större sammanhängande ytor.  

 

Skötselstrategi 

Inom skogsområdena bör skogsskötseln vara aktiv men ytterst varsam och 

följa grönområdesplanen. Inriktningen bör vara att alltid använda skonsamma 

avverkningsmetoder för att minimera eventuella markskador. Naturen på 

Fagerholm består av det för trakten typiska sprickdalslandskapet och de 

växtliga förutsättningarna är därför mycket varierande. Hällmarkstallskog 

blandas med bördiga dalgångar. De synnerligen gamla ekar och tallar som 
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finns utspridda i hela området bör skötas med stor hänsyn. De finns där som 

levande bevis på forna tiders skogsbete och öppnare marker. De grova gamla 

träden har också ett mycket högt naturvärde och är viktiga för den biologiska 

mångfalden. I dag hotas flera av dem av snabbt växande granar och aspar. 

Skogsskötseln bör därför anpassas efter de gamla ekarna och tallarna och efter 

hur skogen används av föreningens medlemmar. Med tanke på detta föreslår 

jag följande. 

 

 

Avdelningsbeskrivning 
Beskrivning av avdelningar med långsiktig målsättning och förslag till 

åtgärder i c:a 10 år: 

 

Avd 1a. Området söder om Fagerholmsvägen består i väster av ett alkärr med 

en del inväxande gran. Långa granar växer också längs vägen och under de 

gamla tallar och lövträd som också finns mellan vägen och det blötare alkärret 

i mitten. Alkärret bör lämnas i stort sett orört vid kommande åtgärder. 

Åtg: Avverka de stora granarna längs vägen och de som växer in i tallarnas 

kronor. Gynna al på de blötaste partierna, tall och björk på övrig mark. Var 

uppmärksam på de plantor av gran som växer i området och låt dem inte blir 

för många. Granen kan snabbt konkurrera ut al och tall. 

Avd 1b. I östra delen av område 1 växer mest tall, gran och asp. På 

berghällarna gynnas tallar och i sluttningen kan asp och andra lövträd ersätta 

granar. Längst i öster går en gammal stig ner till sjön Fiskmyran och fram till 

en gammal nästan död ek. Där har granar trängt undan lövträd och tall. 

Åtg: Frihugg de stora tallarna från gran och asp. Gallra i gruppen med 

medelålders aspar, norr om det gamla hygget, för att få stora grova stadiga 

träd. Hackspettar gör gärna hål och bygger bo i grov asp. Avverka granarna 

längs stigen för att gynna tallar och den gamla eken. Lämna någon avverkad 

stock av gran och lövträd på marken för insekter och fåglar. Gallra svagt 

bland de unga alar och björkar som växer vid vattnet. 

 

Avd 2. En smal landtunga sträcker sig rakt söderut i sjön Fiskmyran. Där 

växer mest låga tallar, enbuskar, rönnbär och enstaka unga granar.  

Åtg: Avverka granarna och gallra i gruppen med ungtall. Lämna ca 2 m 

mellan kvarstående unga tallar. Gynna gamla tallar, enbuskar och rönnbär.  

 

Avd 3. Området norr om Fiskmyran är ett varierat blandbarrbestånd med 

lavrika hällmarker, blåbärsris och inslag av ek och björk. I söder ner mot den 

lilla båtstranden har stora granar börjat tränga undan tall och lövträd. Här är 

lämpligt att låta enstaka stock ligga kvar på marken för insekter och lavar.  

Åtg: Gallra igenom hela området svagt, frihugg tall och ek som har granar 

växande in i kronorna. Skapas tillfälliga luckor när granar tas ner bör man 

vara observant på eventuellt uppslag av sly de nästkommande växtsäsongerna. 

Täta röjningsinsatser kan krävas - tänk då på att spara utvalda exemplar av t 

ex björk och ädellövträd som ek och lönn. 

Avd. 4 Norr om sjön Dyn finns ett till viss del otillgängligt barrskogsområde. 

Även här växer unga och medelålders granar in i de gamla långsamväxande 
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tallarnas kronor. Enstaka ek och björk och asp finns utspridda i området. I 

strandzonen längs Dyn bör röjning ske mycket försiktigt och sparsamt.  

Åtg: På grund av topografin och avdelnings läge i området kan uttransport av 

virke vara ett problem. Kan föreningen lösa detta bör områdets ekar och tallar 

frihuggas från gran och asp. Man bör även gynna unga ekar och tallar för 

kommande generationer av träd. Vid alla åtgärder bör enbuskar, rönn och 

hasselbuketter sparas. Utvalda sträckor längs stranden bör lämnas helt oröjda 

med sparad buskvegetation för fåglar och insekter som lever i övergången 

mellan land och vatten.  

Avd 5. Väster och söder om Dyn växer täta dungar med unga tallar, höga 

granar och en del unga ekar. Där finns också partier med glest växande grova 

gamla tallar. På den nu kala nyligen upplagda fördämningsvallen finns goda 

möjligheter att så småningom röja fram ett bestånd av den trädart man vill ha i 

området, företrädelsevis lövträd. Samtidigt bör föreningen vara uppmärksam 

på och röja bort årsskott av gran. Vid avrinningen och nedströms den nya 

vattenregleringen växer en hel del hassel och al ner i och på kanten av 

bäckfåran. Där kan med fördel en viss utglesning göras. Strandzonen i 

området bör röjas sparsamt se avd 4. Vid östra bäcken där tillrinning från 

Fiskmyran sker, norr om tennisbanorna, finns ett tätt bestånd klibbal, sälg, asp 

och hassel. Detta kan med fördel gallras något så att kvarstående träd blir 

friska och stabila. 

Åtg: Plockhuggning av granar som växer in i tallarnas kronor och de granar 

som beskuggar unga och gamla ekar. Röj i bestånden med unga tallar och 

lämna ca 2 m mellan träden. Vid röjning och städdagar gynna skott av tall, ek, 

rönn- och hasselbuketter. Frihugg den stora eken vid avrinningen och röj fram 

enstaka buketter av grov hassel på utvalda platser. Vid östra bäcken gallra 

klibbalbeståndet, hugg bort granar och röj fram utvalda hasselbuketter som får 

bli gamla och grova.  

Avd 6. Från Fiskmyran till bergen vid Ägnsöfjärden sträcker sig ett smalt 

skogsområde mest bestående av hällmarker och tallskog. I norra delen finns 

en kraftledning som kan vara ett hinder vid fällning av långa träd. I dalgången 

där Svärtgärdsvägen korsar området finns dock en grupp lövträd varav flera är 

grova gamla ekar och höga aspar. Större delen av området bör skötas för att 

bevara de ljusa tallmarkerna med inslag lövträd. 

Åtg: I området behöver en del av tallarna frihuggas från gran och asp. 

Grupper av unga tallar eller plantor kan röjas med ca 2,5 m lucka för att 

gynna nästa generations träd. Frihuggning av ekarna vid Svärtgårdsvägen bör 

dock prioriteras. Avverka samtidigt några av de stora asparna vid vägen så de 

övriga kan få utrymme att växa sig grova och erbjuda häckningsmöjligheter 

för hackspettar. Några år (5-10) efter friställning kan en lättare gallring av 

göras bland de kvarstående medelålders tallarna. Gamla tallar lämnas. Gäller 

även avd 7.  

 

Avd 7. Det långsmala området i sydöst påminner mycket om avdelning 6, en 

barrblandskog med inslag av ek och asp. I avd 7 finns även en liten 

skvattramsmosse och en grupp medelålders höga granar intill gångstigen från 

Kantarellvägen.  
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Åtg: Första åtgärden bör vara plockhuggning av gran och friställning av tallar 

och lövträd (i första hand ek) som beskuggas och trängs av snabbt växande 

granar. De små grupper av unga tallar som finns kan röjas försiktigt till 

glesare bestånd för att bilda nästa generation träd. Den lilla mossen bör 

lämnas orörd. Några år (5-10) efter friställning kan en lättare gallring av göras 

bland de kvarstående medelålders tallarna. Gamla tallar lämnas.  

 

Avd 8. Söder om Kroken har föreningen ett mindre skogsområde. Det är en 

sluttning mot norr med flera fina ekar som fått konkurrens av uppväxande 

granar. Avdelningen kan bli ett ljust lövskogsområde med en fin markflora.  

Åtg: Avverka alla granar, aspar och även tall om de konkurrerar med de stora 

ekarna. Lämna någon avverkad stock på utvald plats för insekter och fåglar. 

Efter avverkning var uppmärksam uppslag av asp och granplantor röj bort 

årsskott som kan komma snabbt när mer ljus kommer ner på marken.  

Avd 9. Svärtorna. Väster om den lilla festplatsen finns en grupp gamla ekar 

och lindar. De är nu utsatta för konkurrens av asp, björk och gran. I norr är 

området av våtmarkskaraktär och har även störts av bäver. Längst i väster är 

området bergigt och sluttar ner mot fjärden. Tallarna här är mycket gamla och 

en del är av martallskaraktär, i området växer även en del enbuskar och 

rönnbär.  

Åtg: Se separat NOKÅS-rådgivning. 

Avd 10. Bakom den gamla ladugården sträcker sig en smal dalgång med en 

mindre skogsväg och dike åt söder ner mot våtmarken i avdelning 9. Även här 

finns några mycket gamla ekar som trängs med granar och aspar. Det finns 

också en del hassel, fågelbär, sälg och i botten av dalgången växer ett bestånd 

klibbal. 

Åtg: För att rädda de gamla ekarna bör en del av granarna avverkas. Alarna 

kan gallras svagt och grova hasselbuketter röjas fram. Prioritera 

hasselbuketter och ek sedan fågelbär och sälg för att forma en ljus 

lövlundsmiljö på den bördiga marken. Och för att skapa variation till 

tallskogarna som är den mest förekommande skogstypen på Fagerholm. Efter 

avverkning är det mycket viktigt att göra årliga återkommande röjningar i 

detta område. 

Avd 11. Vid den gamla vägböjen intill Fagerholmsvägen 27 står en gammal 

ek och några tallar i stort behov av frihuggning. Ekar behöver fritt runt hela 

sin krona, helst flera meter, och mår mycket dåligt av beskuggning och 

beröring med andra träd.  

Åtg: Avverka alla träd som stör den gamla eken. För att avskärma mot 

fastigheten på nr 27 röj fram och gynna hasselbuketter och enbuskar. 

Avd 12. Det långa smala strandområdet mellan Svärtgärdsvägen och havet är 

mycket bergigt och sluttar brant ner mot fjärden. Den träd- och 

buskvegetationen som finns består av låga vindpinade tallar, enbuskar och 

rönnbär. Området bör lämnas i stort sett orört. Men föreningen bör vara 

observant på om granar och aspar börjar slå rot och konkurrera med 

martallarna och i så fall genast röja bort unga granar och sly. 
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Allmänt 

Dalgångarna i området är mycket bördiga och där växer granar och aspar 

snabbt upp i luckor och under andra trädarter. För att behålla 

skärgårdskaraktären och den ljusa luftiga skogen för rekreation och utblick 

över sjöarna bör föreningen vara uppmärksam på detta. Man ska ändå tänka 

på att små täta snår utgör skydd för både fåglar och smådjur, vilka också 

förhöjer rekreations- och naturvärdet i området. Röj fram buketter av hassel, 

rönnbär och nyponsnår på utvalda platser för dem. I de större skogsområdena 

(avd 3 och 4) kan även små täta grupper av unga granar lämnas kvar vid 

röjning. Enstaka döda träd som fallit omkull eller avverkats kan med fördel 

sparas, hela eller i delar, på marken för att öka den biologiska mångfalden. 

Döda stående träd likaså förutsatt att de inte utgör någon säkerhetsrisk. Död 

ved är en nödvändighet för många insekter, mossor och lavar.  

Efter gallring eller annan avverkning bör det aktuella området röjas från sly 

varje eller vartannat år under planperioden. (Kanske mer sällan i slutet av 

perioden) Detta för att kunna behålla den öppna skogen eller forma skog av 

önskad trädart. Asp, sälg och björk skjuter åren efter avverkning ofta mycket 

kraftiga stubbskott. 

Om man väljer att beskära träden på några av de nedre grenvarven ska man 

tänka på att grönkronan är trädets ”motor”. Kronan bör därför inte vara 

mindre än 50 % av trädhöjden för att trädet ska vara fortsatt friskt och 

motståndskraftigt mot sjukdom och skadedjur. 

Uppstamning kan användas för att skapa en fin utblick i stället för att avverka 

hela trädet. Över tiden tappar alla trädslag naturligt en del av sina grenar. Vill 

man själv välja vilka grenar och på vilka träd kan man försiktigt såga bort 

några grenvarv nära stammen. Det är då viktigt att inte skada tillväxtzonen 

(kragen) närmast stammen men samtidigt inte lämna för lång grenstump kvar. 

Det tar då längre tid för trädet att valla över (läka) såret och man ökar risken 

för att röta ska tränga in.  

Frihugga är att avlägsna träd som växer tätt intill stammen eller in i kronan på 

värdefulla äldre ofta grova träd. Ca 1 m runtom trädkronan bör det vara fritt 

från andra träd. Det är ofta lövträd (ex. ek och asp) och tallar som trängs på 

detta sätt av andra träd. Eken är extra känslig och behöver 3-5 m fritt runt sin 

krona.  

Plockhuggning är att hugga bort enstaka utvalda träd. Ofta för att skapa 

möjlighet till föryngring eller öka variation av träd och buskar. 

Sly är definitionen på okontrollerat uppslag av främst asp och björk. Slyet 

ska inte vara grövre än att man kan avlägsna med röjsåg. En största diameter 

på ungefär 5 cm. 

 

  



    

 

Brunn 1:8 m fll  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post 

Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  
 

På Skogsstyrelsens vägnar 

 

Katrine Andersson, Skogskonsulent                                                                                                                     

 

 

 


