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Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun 

Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som består av 

skogsmark. 

Fastigheten består av tre delområden och dessa beskrivs var för sig och kartor 

är upprättade för respektive område. Tills största delen består fastigheten av 

ett skärgårdslandskap med mycket berg och hällmarksområden som kräver 

lite skötsel. Mellan bergen finns områden med mer produktiv skog och som 

kan vara lämpliga för i första hand en genomhuggning för att skapa en 

trivsammare miljö för människor och djur. 

 

Delar av fastigheten ligger inom strandskydd och även skydd för vattentäkt, 

detta innebär att det innan åtgärder skall ske måste samråd och godkännande 

från Värmdö kommun ordnas. 

 

Vägarna har lämnats utanför inritning på kartan men längs långa sträckor 

skulle en avverkning av träd behövas för att underlätta skötsel både vinter och 

sommar och samtidigt ta bort hinder i form av grenar som växer in över 

vägen. 

 

Varje område beskrivs för sig och där tas även lämpliga åtgärder upp, i 

samband med att man utför avverkning så bör närboende få vara med och 

tycka till över vilka träd man önskar få bort eller ha kvar. 

Mycket av röjningarna borde kunna ske med ideella krafter och då gärna av 

de som bor närmast området som skall åtgärdas. 

 

Avdelningsvisa åtgärder: Brunn delen 

Nummer Areal, 

ha 

Beskrivning/Åtgärder 

1 6,9 Till största delen hällmarksskog där inga åtgärder i 

form av avverkning behöver ske. Det finns visst behov 

av röjning av sly i kanterna. 

2 8,6 Till största delen hällmarksskog där inga åtgärder i 

form av avverkning behöver ske. Det finns visst behov 

av röjning av sly i kanterna. De mer öppna partierna 

kan med fördel klippas. 

 

3 7,4 Till allra största delen öppen mark. Vid Varvsholmen 

kan utglesning av träd göras under 5 år tid. Börja med 

de flerstammiga tallarna och de björkar som är trängda. 

Fortsätt sedan att glesa ut bland övriga stammar för att 

gör området lite mer öppet. Totalt kan man ta bort 40 – 

50 % av stammarna, börja med ca 15 % och fortsätt 

sedan under 5 år. Spara de grövsta träden. 

I den västra delen kan en utglesning av lövträd göras. 

Röj lite bland de klenare hasselbuketterna, de äldsta 
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och grövsta skall lämnas kvar. De vildvuxna 

vildaplarna kan även glesas ut eller beskäras. 

 

4 2,0 Brant ner mot vatten med promenadstig, blandad skog 

med äldre granar och yngre uppslag av löv. Röj i 

lövuppslag för att behålla nuvarande gleshet. Undvik 

att ta ner äldre träd med undantag om de dör med 

undantag för området närmast badet där stora granar 

kan tas bort för att ge lite mer sol ner på stranden. 

 

5 2,8 Hällmarksskog som inte kräver några ingrepp förutom 

röjning bland buskar och yngre träd. 

 

6 1,3 Ett blandbestånd av trivialt löv och äldre granskog, en 

lekpark finns i norra delen. 

Gallring kan ske bland lövträd och en plockhuggning 

bland de gamla granarna för att öppna för ny skog att 

etablera sig. 

 

7 1,8 En bäckravin med lövskog, viss röjning är bra att göra 

bland yngre trivialt löv. Spara yngre ädla lövträd som 

kan på sikt bli grova. 

 

8 0,9 Ett blandat bestånd både vad gäller ålder och trädslag. 

En genomhuggning för att få till ett lite mer glesare 

bestånd är en lämplig åtgärd. Satsa på att spara yngre 

tallar. 

 

9 0,7 Ett område mellan tomter och väg som i norr består av 

berg. I övriga delar kan en plockhuggning göras för att 

i första hand ta bort döda och skadade träd. Satsa på att 

spara tall i första hand. 

 

 

. Avdelningar Gamla Brunnvägen 

Nummer Areal, 

ha 

Beskrivning/Åtgärd 

10 1,0 Område med lite blandad lövskog, delvis sankmark och 

cykelbana. Lite svårskött men en lättare gallring kan 

ske i de delar som har fastare mark, de sankare 

partierna kan behöva en uppsnyggning i form av 

underröjning. 

 

11 0,4 Ett område med blandad lövskog. Gallra bort ca 30 % 

av träden för att ge en bättre genomsikt. 

 

12 0,7 Ett område som består av både öppen mark och tätare 

dungar av både björk och tall. De öppna partierna kan 

med fördel klippas någon gång om året för att behålla 
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dem öppna, träddungarna kan gallras med ett uttag av 

ca 35 %. 

 

13 1,1 Delvis öppen mark som skötas som idag eller klippas. 

Gallra igenom bland de tätare lövparterna. 

14 0,5 Ett parti där det finns tät ungskog med kvarlämnade 

grova tallar. Avverka de gamla tallarna och röj bland 

ungskogen. 

 

15 13,6 Hällmarksskog med gles tallskog och inslag av 

fuktigare partier. Ett lågt åtgärdsbehov, i närheten till 

tomter kan man efter önskemål från de boende ta bort 

enstaka träd. På sikt finns det behov av röjning bland 

ungskogsgrupper. 

 

16 0,3 Område med yngre skog och överståndare av tall. 

Avverka överståndarna och röj ibland de yngre träden 

så skapas ett nytt bestånd. 

 

17 2,3 Område med tätare skog som inte har gallrats på länge, 

lämplig åtgärd är en plockhuggning och gallring i vissa 

delar. Satsa på att spara tall och löv i första hand och ta 

bort gran som förmörkar området. 

 

18 1,4 Ett parti med mest yngre- medelålders skog som med 

fördel kan gallras och på vissa ställen en plockhuggning 

av främst gran.  

 

19 1,8 Hällmarksdominerat område med lågt åtgärdsbehov 

 

 

Avdelningar Södra Området. 

Nummer Areal, 

ha 

Beskrivning/Åtgärd 

20 0,5 Mosse utan åtgärdsbehov. 

 

21 1,5 Mosse samt gles tallskog, enbart avverkning av enstaka 

träd som är farliga eller efter önskemål från närboende. 

 

22 1,5 Område med blandad skog både vad gäller ålder och 

arter. Lämplig åtgärd är en gallring och 

plockhuggning. Flertalet av de grova tallarna kan tas 

bort och lämna så mycket löv som möjligt för att skapa 

en ljusare skog. Längs vägen får de boende tycka till 

om vilka träd som skall tas. 

 

23 1,3 Ett ganska glest parti med mycket tall som kan glesas 

ut lite till för att på sikt släppa fram nya träd. I området 

mellan väg och tomt tas stor hänsyn till de boendes 

åsikter. 
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24 0,5 Ett delvis försumpat område och i övrigt glest skog 

utan större åtgärdsbehov. Om boende önskar kan 

enstaka träd tas bort i närheten av tomter. 

 

 

Ordlista: 
 

Sly, mer buske/ar än träd, det vill säga med en stamdiameter i roten under 5 

centimeter. 

 

Genomhuggning, en avverkning där man satsar på att spara de finaste träden 

både av barr och löv. 

 

Trängda, det är till exempel när framförallt ädla lövträd som ek och liknande 

inte kan få fritt spelrum för kronan. 

 

Uppslag av löv, det är när man efter att stora träd tagits ner får nya, många 

och mindre, mest av asp eller liknande lövträd. 

 

Ädla lövträd, det är träd av ek, bok, lind, ask, lönn, alm samt avenbok 

 

Underröjning, en åtgärd där man tar bort underväxt och lämnar de grövre 

träden, gärna i samband med avverkning  

 

Överståndare, en generation av äldre träd där man fått upp ungskog som man 

vill satsa på 

 

Plockhuggning, en huggningsform där man avverka enstaka träd, man väljer 

olika beroende på trädslag eller ålder. Man kan även öppna luckor för att få ny 

skog. 

 


