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Skogens miljövärden – Skötselplan
Fastighet

ALHOLMEN 1:1

Kommun

Områdets nummer

Datum

Skötselplanen är skriven av

Ärendenr

Upplands-Bro

2

20170613

Katrine Andersson

R 1186-2017

Åtgärd och omfattning (ha anges med en decimal)
Naturvårdsbränning
Skapa våtmark

ha
ha

Gallra fram ädellöv- eller lövrik skog
Sköta natur- och kulturmiljö

0,7

ha

Rensa stenmur

meter

ha

Rensa kulturmiljö

styck

Hur är omfattningen mätt?
GPS

GPS + karta

Miljövärden

Skogshistorik och nuläge

1. Natur/kulturvårdsmål t.ex. NS eller
motsvarande

Tidigare hävdad mark som nu växer igen med kraftiga slånbärsbestånd, vildapel, vide, hagtorn, asp, klibbal och hägg.

2. Åtgärderna utvecklar områdets
fulla miljöpotential och påverkar
hela arealen.
3. Rödlistad art gynnas av åtgärden.
Beakta ev. ÅGP för arten.
4. Åtgärden skapar stora mängder
död ved.
5. Åtgärder gynnar skyddsvärda träd
eller mycket gamla träd.
6. Tydlig brandhistorik
7. Frihuggning av kulturmiljöer och
fornlämningar
8. Kulturmiljöer och fornlämningar är
tätortsnära eller ligger i
rekreationsområde
9. Kulturmiljöer och fornlämningar
riskerar att bli förstörda i närtid
10. Kulturmiljöer och fornlämningar
utgör en hel miljö
11. Andra värden av betydelse som
inte går att utläsa ur Navet

Målbild

Den gamla kulturmarken med rik ängsflora hävdas och räfsas efter blomning. På den öppna marken växer enstaka
frittstående gammal vildapel och intill brynen finns avgränsade bestånd med slånbär och hagtorn. I brynet finns någon
spärrgrening grov ek och några framröjda hasselbuketter med breda socklar.
Åtgärdsbeskrivning (Skriv en åtgärdsbeskrivning för varje miljövärde som kryssats för. Ange vilket nummer du skriver om.)

1/ Med utglesning och röjning av nuvarande busk- och trädskikt kan det i den tidigare öppnare marken återigen växa örter
som gynnar fjärilar, insekter och därmed fåglar.
2/Röjning av buskar som växer på den gamla ängsmarken och utglesning i brynen. Ekar och andra grova lövträd i brynen
kommer gynnas av utglesningen av triviallöv (asp,björk, klibbal) och begränsning av hassel till utvalda buketter.
7/ Utglesning i buskskiktet och i brynen återskapar den rika markfloran som funnit historiskt på ön men som hotas av den
snabba igenväxningen av både buskar och träd.
8/I dag passerar väl använd stig området som också gränsar till några av fritidshusens tomtmark.
9/ Hela den tidigare glesa betesmarken och de grova ekanar i brynet och gammal vildapel trängs nu hårt av snabbt växande
slånbärsbuskar, hägg, asp och vide.
10/. Hela Alholmen är bestående av fd öppen mark och glesa skogsbeten med till största delen lind, ek, tall och hassel som
nu trängs av björk, asp, gran och tillviss del klibbal efter att bete, vedtäckt och slåtter upphört.

Krävs samråd, dispens eller tillstånd för åtgärderna?

Nej

Ja, samråd (bifogas till ansökan)

Ja, dispens (bifogas till ansökan)

Ja, tillstånd (bifogas till ansökan)

