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Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. 

 Kungshamns Samfällighetsförening. 

 

Beskrivning:          Området är mycket vackert, omväxlande och kuperat med flera artrika områden. 

Från hällmarksbarrskog , frodig lövskog till strand regioner.  

Mål: Behålla artrikedomen och variationen av naturtyper. Flerskiktad, artrik 

ädellövskog, blandskog, barrskog, enskog, hällmarksbarrskog och alskog.  

 

Åtgärd: Genomgång av röjning i området och återkommande underhåll. Uppehålla målen.  

 Prioritera allmänt blommande buskar och träd för bins och fåglarnas skull. 

Undvik stora antal sälgar nära bostadsområden, med hänsyn till allergiker.  

Ta bort sjuka och skadade buskar och träd. 

Ek tappar grenar om kronan inte får växa fritt. Frigör därför i tid, de ekar som du 

vill ha solitära, (fristående träd). 

 Andra träd får ensidig krona om de inte får växa fritt, men anpassar sig bättre än 

eken.  

 Tvillingträd är ofta björkar, som från marken har samma stam men delar sig tidigt 

till tvåstammigt, bör tas bort samtidigt. Kvarstående stam får ofta röta i den sågade 

ytan. 

 Ta bort träd och större buskar bredvid gator, , för att motverka tillväxten av låga 

grenar under frihöjd. Frihöjd på gator är 4.6 m ta även bort träd som växer in eller 

intill el och tele ledningar. 

 Ta bort trädgårdsavfall från naturmark. 

 1. Vi får stora problem med mördarsniglar. Mördarsniglar övervintrar och ökar i ris- 

och avfallshögar, för att sedan vandra tillbaka till trädgårdar. 

 2. Naturen hinner inte ta hand om den stora mängden av organisktavfall, som 

slängs i naturen. Följden blir att marken blir allt mer gödslad. Träd och buskar blir 

svagare och klarar inte av att motstå sjukdomar. Alger och svampsjukdomar ökar i 

skogen. 
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Slyröjnings plan. 

 

Område  (varje år). 

Område 2  (varje år) 

Område 3  År 2017 Underhålls 2 år period 

Område 4  År 2016 Underhålls 2 år period  

Område 5   Våren 2015  Underhålls 2 år period 

Område 6  Våren 2015 Underhålls 2 år period 

Område 7   År 2014 Underhålls 3 år period 

Område 8  År 2014 Underhålls 3 år period 

Område 9  År 2016 Underhålls 3 år period 

Område 10  År 2016 Underhålls 3 år period 

Område 11 År 2018 Underhålls 4 år period 

Område 12 År 2015 Underhålls 4 år period 

Område 13 År 2015 Underhålls 3 år period 

Område 14 År 2016 Underhålls 3 år period 

Område 15 Ingen åtgärd 

 

Slyröjning sker i etapper, tänk på att hård röjning kan ge röjgödslingseffekter. Nedbrytningen 
av de avverkade trädens rötter kommer att ge ett näringsöverskott, som kan ge kraftigt sly 
därför bör man låta det gå en tid i mellan röjningarna och att man bevarar vissa träd buskar 
som man vill driva upp . 

 
Träden växer i symbios med andra träd. De utnyttjar rötternas svampflora gemensamt. 
Lämna därför grupper av träd. De behöver inte den skull växa närmare än 2- 3 m varandra 
inom gruppen. 
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Varför är det viktigt att skötsel och underhållsplanera?  

  

– För att få ett bättre underlag för budget och likviditetsplan  

– Minskad del akut underhåll  

– Samordning för samfällighetens planerade arbeten  

– Bättre underlag för upphandlingar  

– Vägledare för kommande styrelser  

– Välskött underhåll och välskött förening borgar för högre  

marknadsvärde på samtliga fastigheter  

  

• För att en underhållsplan skall uppfylla dess funktion är det viktigt  

att den hela tiden bearbetas och revideras  

  

• Utnyttjas den på rätt sätt så kan den hjälpa till att minska och/eller hålla  

kostnaderna, detta genom att genomföra bra upphandlingar och att minska andelen akut  

underhåll 
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1 och 2 

 

Skötselbeskrivning av naturmark in vid område 1och 2. 

 

Beskrivning:   En Ängsmark. Med inslag av enstaka björk, al, asp och tallar Buskskikt är ett 
ständigt återkommande skötsel och underhåll arbete , vilket utgör att ett 
större bestånd av fästingar frodas i detta område 

Mål: Olikåldrad ängsmark ,med inslag av asp, björk, mindre tallbestånd och al     

Åtgärd: Gallra div. . Längre Detta område bör hållas öppet och det görs en gång på 
sen våren /tidig sommar och en gång efter midsommar  

                           Gallra uppkommen sly när den har nått 40 cm höjden .  

 Gallra försiktigt bland aspar i detta område 

3 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 3. 

 

Beskrivning:   Olikåldrig artrik blandskog. Delvis tätt buskskikt med smala tallar och björk. 

Mål: Olikåldrad och flerskiktad blandskog. öppen blandskog 

Åtgärd: Gallra försiktigt bland höga tallar och björk. Spara al och unga ekar. Frigör 
friska enbuske/buskage. Ta bort gammal gran, Gallra bland unga tallar och 
björk, med ca 5-8 m mellanrum. Sly bör  gallras ur detta område och håll 
ledningarna fria från större träd. 

 Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 2 år
  

                              Markens bärighet beaktas så att körskador på marken ej uppkommer. 
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4 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 4. 

 

Beskrivning:   Olikåldrig artrik ängsmark. 

Mål: Hålla ner stora träd längst området och röja sly från diketskanterna. Försök 
att ha en öppet lanskap längst vägen 

Åtgärd: Gallra försiktigt i området. Frigör friska enbuske/bärbuskage. håll ängen 
öppen 

 Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 2 år 

 

5 

 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 5. 

Beskrivning:   Fuktig, relativt plan, 

Mål:       Hålla skogspartiet öppet, bevara eventuella buskar intill vägar , detta för att 
marken inte skall erodera  

Åtgärd: Gallra ur Gran beståndet för att släppa fram ljus och få igång buskskiktet. 
Spara buskar. Frigör friska bärbuskage. En lättare gallring av div. barrträd 
(Gran och Tall som har nått vuxen ålder) 

 Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 2 år
  

 Markens bärighet beaktas så att körskador på marken ej uppkommer. 
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6 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 6. 

 

Beskrivning:   Delvis fuktig mark, blandskog mellan vägar och bostadsområden. 

Mål:       Röj mindre sly, bevara bär buskar och blommande träd i området. Bevara 
och försök att få björkar att etablera sig 

Åtgärd: Gallra av div. träd som växer intill vägarna,. ned mot vattnet så bör det tas 
ned större träd som växer direkt på sump zonen (dessa kommer att få 
rotvälta lätt.) 

 Håll alla dikes vägar öppna från busk och sly 

 Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 2 år
  

                                   Markens bärighet beaktas så att körskador på marken ej uppkommer. 
 

7 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 7 

 

Beskrivning:   Blandskog mot havet 

Mål:       Håla ner beståndet av gran , bevara bär buskar och blommande träd i 
området. I området så finns det en sumpzon ,där gallras al och andra träd 
försiktigt. 

Åtgärd: Urgallring bland döda träd och frigör området från sly håll ett öppet lanskap 
Frigör friska enbuske/buskage. Ta bort enstaka granar. 
Gallra bland unga tallar och björk, med ca 5-8 m mellanrum  

 Håll alla dikes vägar öppna från busk och sly 

 Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 3 år 

 Markens bärighet beaktas så att körskador på marken ej uppkommer. 
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8 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 8  

Beskrivning:   Blandskog i slant ned mot havet. 

Mål:       Bevara släntens biotop , En försiktig gallring av allt för täta bestånd högst 
upp i slänten 

Åtgärd: Eventuellt en lättare urgallring av mindre sly längst strandlinjen och en slut 
gallring av ett tall bestånd, se till att hålla strand linjen öppen 

 

Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 3 år 
 

9 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 9 

 

Beskrivning:   Blandskog mot havet 

Mål:       Håla ner beståndet av gran , bevara bär buskar och blommande träd i 
området .Se till att hålla strand zonen öppen ,gallra buskar och al länst 
strand zonen. 

Åtgärd: Urgallring bland döda träd och frigör området från sly håll ett öppet lanskap 
Frigör friska enbuske/buskage. Ta bort enstaka granar högst upp i slänten 
bakom klubbhuset 
Gallra bland unga tallar ,ca 5-8 m mellanrum   

 Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 3 år 
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Skötselbeskrivning av naturmark vid område 10 

Beskrivning:   Blandskog mot havet 

Mål:       Håla ner beståndet av gran , bevara bär buskar och blommande träd i 
området. Sandstränder karakteriseras av växter med rotsystem som förmår 
stå emot sandens rörelser.  

  Typisk är sandstarren med sina långa utlöpare, vilket gör att sanden binds, 
se därför till att hålla strand zonen fri från sly . På grusstränderna växer 
bland annat strandkvanne och strandaster. Här finns också gräset gultåtel 
som endast förekommer i Östersjöområdet. 

Åtgärd: Urgallring bland döda träd och frigör området från sly håll ett öppet lanskap 
Frigör friska enbuske/buskage. Ta bort enstaka granar. 
Gallra bland unga tallar och björk, med ca 5-8 m mellanrum   

Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 3 år 
 

11 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 11  

Beskrivning:   Blandskog i slant ned mot havet. 

Mål:       Bevara släntens biotop , En försiktig gallring av allt för täta bestånd i slutet 
av slänten 

Åtgärd: Eventuellt en lättare urgallring av mindre sly längst strandlinjen och en slut 
gallring av mindre ung träds bestånd, se till att hålla strand linjen öppen 

Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 4 år 
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12 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 12  

Beskrivning:   Fuktig, relativt plan biotop 

Mål:       Hålla skogspartiet öppet, bevara eventuella buskar intill vägar , detta för att 
marken inte skall erodera  

Åtgärd: Gallra ur Gran beståndet för att släppa fram ljus och få igång buskskiktet. 
Spara buskar. Frigör friska bärbuskage. En lättare gallring av div. barrträd 
(Gran och Tall som har nått vuxen ålder)försiktig gallring bland lövträd ,då 
marken är mycket fuktig. håll gångstegen öppen 

Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 4 år 

 

13 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 13 

 

Beskrivning:   Olikåldrig artrik blandskog. Delvis tätt buskskikt med smala tallar och björk. 

Mål: Olikåldrad och flerskiktad blandskog. öppen blandskog 

Åtgärd: Gallra försiktigt bland höga tallar och björk. Spara al och unga ekar. Frigör 
friska enbuske/buskage. Ta bort gammal gran, Gallra bland unga tallar och 
björk, med ca 5-8 m mellanrum. Sly bör  gallras ur detta område och håll 
ledningarna fria från större träd. 

 Röjning sker efter att gallringen gjorts och bör underhållas vart 3 år 

                 Markens bärighet beaktas så att körskador på marken ej uppkommer. 
 

14 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 14 

Beskrivning:   Olikåldrig artrik skogsmark. Delvis tätt ung lövskog vid vägslänten längs 
Rösvägen 

Mål: Hålla ner stora träd längst vägen och röja sly från vägkanterna. Försök att ha 
en öppet skog lanskap längst vägen 
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Åtgärd: Gallra försiktigt bland lövskogen. Spara unga träd. Frigör friska 
enbuske/bärbuskage. Gallra försiktigt  bland asp dungarna längst vägen 

 

15 

Skötselbeskrivning av naturmark vid område 15 

 

Beskrivning:   Olikåldrig artrik blandskog. Delvis tätt buskskikt, beståndet består av en 
relativ orörd gran och tall skog. 

Mål: Bevara en orörd skogs biotop  

Åtgärd: Inga åtgärder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


