Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta
Områdesbeskrivning
Åtgärd
Ansvarig
1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område
som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen
nyckelbiotop. Framför allt är det den fuktiga miljön, de äldre
träden och den döda veden som bör bevaras och utvecklas.
Naturvärdena utvecklas antagligen bäst om området lämnas
orört

Gångstigarna röjs vid behov. I övrigt ingen åtgärd

2. Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens NyckelbiotopsIngen åtgärd
inventering. Alsumpskog med inslag av gran och björk.
Naturvärdena består framför allt av den fuktiga miljön med
äldre träd, död ved och rotsocklar på många träd. Naturvärdena
utvecklas antagligen bäst om området lämnas orört. I detta
område råder så kallat samrådsplikt enligt miljöbalken. Man
får inte ändra naturmiljön utan att samråd med Skogsstyrelsen
hålls.
3. Tallskog med inslag av gran och med insprängda mindre
Risstädning vid behov. I övrigt ingen åtgärd.
hällmarker. Egentligen inget behov av åtgärder. Tidigare
”risstädning” kan fortsätta om man så önskar. De äldre tallarna
bör sparas.
4. Fuktigare granskog med enstaka tall och björk. Ca 60 år.
Skogen står lite för tätt men det är för sent att gallra denna
skog (stor risk för skador)
5. Barrblandskog med blåbärsris. Skogen 50-60 år förutom en
äldre tall. Tallen bör bevaras. Inga skötselåtgärder föreslås.

Träd som är på väg att falla på ledningen skall
avverkas. I övrigt ingen åtgärd

Ingen åtgärd

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Grytnäs
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6. Barr och lövskog. Området är inritat som nyckelbiotop
Städas vid behov. I övrigt ingen åtgärd
men antagligen så är det felritat. Likväl så är det
samrådsplikt enligt miljöbalken om man ska göra åtgärder
som väsentligt kan ändra naturmiljön. Samla ihop mindre
kvistar bedöms inte ”väsentligt kunna ändra naturmiljön”.
Bättre att fråga en gång för mycket en än gång för lite. Begär
samråd med Skogsstyrelsen om ni vill göra åtgärder i detta
område
7. Mindre gräsyta. Antagligen tidigare inäga. Ska den hållas
öppen så måste den hävdas hårdare än den gör idag. Man
dock låta den växa igen.
8. Barrblandskog längs med vägen. För att skogen ska
behållas öppen behöver den antagligen röjas kontinuerligt.
På samma sätt som det gjorts hittills. Inga skötselåtgärder
föreslås i trädskiktet.

Tillsynsman Grytnäs

Ytan hålls öppen. Gräset slås vid behov.

Tillsynsman Grytnäs

Åtgärder enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Grytnäs

9. Ett lite större barrskogsområde med en insprängda
hällmarker. De mindre träden står ofta tätt. Vill man ha en
Ungträden gallras. I övrigt åtgärder enligt
lite mindre risig skog med mera genomsikt bör det röjas
bland ungträden. Ett träd som ska få bli cirka 3-5 meter högt. skogsskötselplanen
stort bör det vara fritt från andra träd ca 2-3 meter runt om
när trädet är
10. Detta område är så kallad nyckelbiotop och sitter ihop
med en större nyckelbiotop på andra sidan fastighetsgränsen.
Även om nyckelbiotopsgränser inte alltid är exakta så finns
det naturvärden för den biologiska mångfalden i detta
Ingen åtgärd
område. Skogen bör lämnas orörd. Den döda veden som
tillkommer bör lämnas orörd. I detta område är det
samrådsplikt enligt miljöbalken.
Det betyder att ni måste ha samråd med skogsstyrelsen innan
ni gör åtgärder.

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Grytnäs
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11. Barrblandskog längs med vägen. För att skogen ska
behållas öppen behöver den antagligen röjas kontinuerligt.
På samma sätt som det gjorts hittills. Inga skötselåtgärder
föreslås i trädskiktet.

Åtgärd enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Grytnäs

12. Kraftledning.

Området sköts av Nynäshamn Energi

Tillsynsman Grytnäs

13. Barrblandskog längs med vägen. För att skogen ska
behållas öppen behöver den antagligen röjas kontinuerligt.
På samma sätt som det gjorts hittills. Inga skötselåtgärder
föreslås i trädskiktet.

Åtgärder enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Grytnäs

Gräsytan slås en gång per år

Tillsynsman Grytnäs

Ingen åtgärd

Tillsynsman Grytnäs

Ingen åtgärd

Tillsynsman Grytnäs

14. Öppen mark med fältskikt av gräs och älggräs. En del
enar och andra buskar. Antagligen så gynnas både den
biologiska mångfalden och rekreationsvärdena av att
området hålls öppet men med många olika sorters buskar,
slån, enar, rosor m.fl.. Låt nya buskar få utvecklas på olika
ställen och sköt dessa. Gräsytan behöver slås kontinuerligt
för att hindra igenväxning. Helikopterlandningsplats.
15. Framför allt tallskog. Inga åtgärder föreslås. Eventuellt
skulle man kunna röja fram någon enstaka yngre tall. Den
yttersta delen av detta bestånd är egentligen en ö.
16. Tallbacke med en del äldre tall. De flesta tallarna bör
bevaras. Enstaka död ved som tillkommer får gärna lämnas
kvar.

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta
Områdesbeskrivning
Åtgärd
Ansvarig
17. Ö med buskvegetation.
18. Alridå ut mot öppna marken. Ca 20 år gammal. Kan
gallras om man så önskar men inte nödvändigt.

Ingen åtgärd

Tillsynsman Grytnäs

Ingen åtgärd

Tillsynsman Grytnäs

19. Fuktig mark. Al med älggräs under. Om man så önskar så
De största alarna skall sparas. Sly hålls efter kontinuerligt
kan man öppna upp detta bestånd lite grand. De största alarna
bör dock sparas. Öppnar man upp så är det stor risk att det
blir ett uppslag av alsly som man kontinuerligt behöver hålla
efter (om beståndet ska fortsätta vara öppet).
20. Skogsparti längs med stigen och sjön. Bördig mark med
ormbär och Geranium-arter. Utöver de äldsta björkarna och
alarna kan området skötas på att det blir trevligt att
promenera i. Underväxten av träd kan skötas. Granen
eventuellt tas bort i syfte att gynna lövträden.
21. Rikligt med gamla grova träd av ek, tall, gran, asp och
björk. En riktigt stor ek i sydöstra delen. Påtagligt med
stående död ved, delvis med bohål efter fåglar. I detta
område finns det naturvärden knutna till ovanstående
strukturer och dessa bör bevaras. Undervegetationen av
Rönn, Hassel och annat löv kan skötas/röjas i syfte att höja
rekreationsvärdena.
Yngre granar och andra yngre träd som växer upp i kronorna
på de äldre träden kan och bör avverkas så att
naturvårdsträden får fortsätta att utvecklas och bli ännu större
och äldre.

Granen tas bort och sly kan röjas. I övrigt åtgärder enligt
skogsskötselplanen

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsmannen Grytnäs

Undervegetationen skall hållas efter löpande. Åtgärd enligt
Tillsynsman Grytnäs
skogsskötselplanen.
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22. Mindre skogsparti Enstaka död ved som gärna får sparas.
Åtgärder enligt skogsskötselplanen
Även någon en som skulle kunna vårdas, frihuggas, så att
den kan bli stor och vital.
23. Parti ned mot vattnet mellan tomterna. Flera olika sorters
träd. Det fanns diskussioner om att öppna upp här mer. Gör Åtgärder enligt skogsskötselplanen
man det måste antagligen marken hävdas kontinuerligt för att
den inte ska slya igen.
24. Varierande skogsparti. Bördigt i de lägre delarna, ej så
bördigt högst upp på bergen. En del äldre gran, tall och björk Åtgärder enligt skogsskötselplanen
som kan sparas. På mindre delar ganska högt upp så står det
lite för tätt i ett granparti. Eventuellt gallring här. Ned mot
vägen så står det yngre fågelbär och ek. Eventuellt skulle
man kunna frihugga några av dessa träd.
25. Detta parti kan fortsätta att skötas som parkskog. Ovanför
båthuset står en tall som varit en dubbeltopp där ena toppen
Åtgärd enligt skogsskötselplanen
gått av. Trädet har måttliga naturvärdena idag men kan få
höga naturvärden i framtiden. Just sådana här skadade men
levande tallar är en brist i landskapet idag. Tycker ni att den
är alltför ful kan man också avverka den. Söder om båthuset
växer några ekar. En eller två av dem skulle man kunna
frihugga så att de kan växa sig stora och vitala. Frihugg deras
kronor och någon meter runt om dem. Ta inte bort några
gamla träd utan bara yngre. Ytterligare ca 20 meter söderut
står några yngre tallar, enar och rönnar i liten klunga. Ska
enen bli stor så bör den frihuggas från rönnen. Man skulle
också frihugga någon tall så att den kan bli stor. Alternativt
så lämnar man gruppen orörd så att det kan fortsätta att vara
ett lite naturligt risigt buskage.

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Grytnäs

Tillsynsman Lindholmen
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26. Mindre gräsyta på samfälld mark (Större delen av
gräsytan ligger på en tomt).

Ingen åtgärd

Tillsynsman Lindholmen

27. Alridå mot vattnet och mot tomt. Äldre alar och död ved
bör sparas men i övrigt kan gallring och sikthuggning ske.
De lägre träden mot tomten skulle må bra av att gallras lite
om inte tomtägaren vill ha insynsskydd. I sydligaste delen
mot vägen står två aplar (?) som gärna får stå kvar.

Åtgärd enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Lindholmen

Gräset slås en gång per år

Tillsynsman Lindholmen

28. Gräsyta. (Helikopterlandningsplats)

29. Några större och äldre ekar som behöver vårdas i
framtiden. Dock inga åtgärdsförslag i nuläget. Eventuellt kan Ta bort granen. I övrigt åtgärder enligt skogsskötselplanen Tillsynsman Lindholmen
man sköta buskskiktet så att några yngre träd och några
buskar får växa sig större utan för mycket konkurrens.
Förslagsvis röjs gran bort
30. Flera större och äldre träd som bör vårdas i framtiden.
För närvarande ses dock inga åtgärdsbehov för deras skull.
Eventuellt kan man sköta buskskiktet så att skogen ser lite
mer skött ut. Ett riktigt fint hagtornsträd.

Åtgärder enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Lindholmen

31. Fuktig alskog med underväxt av älggräs. Nyligen utglesat
i syfte att ge genomsikt. Ska skogen fortsätta vara gles måste Håll efter sly löpande
antagligen kontinuerliga röjningar ske här.

Tillsynsman Lindholmen

33. Skogsparti med flera olika trädslag. Förslagsvis frihugger
man någon yngre ek, oxel och en så att de kan växa sig stora. Åtgärder enlig skogsskötselplanen
Man kan också lämna området orört och då kommer det att
fortsätta vara lite småbuskigt.

Tillsynsman Lindholmen

34. Delvis tätt skogsparti mellan vägen och tomter. Gallring
kan/bör ske bland de yngre träden så att framtida

Tillsynsman Lindholmen

Gallra bort yngre träd. I övrigt åtgärder enligt
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huvudstammar friställs.
35. Här står bland annat ett fint körsbärsträd (fågelbär).
Enstaka träd skulle kunna frihuggas. Några askar har
sannolikt drabbats av askskottsjuka, en svampsjukdom. De
verkar dock ha överlevt så att för dess skull verkar inga
åtgärder behöva vidtagas.
36. Här står några ekar som skulle behöva frihuggas lite
grand. Ta bort några alar och granar runt dessa. Ev. kan de
avverkade träden lämnas på marken i syfte att skapa ny död
ved. I övrigt kan undervegetationen skötas om man så
önskar.
38. Ingen åtgärd föreslås.
39. Dikad fuktig alskog med älggräs och enstaka ask. Ingen
åtgärd förslås här. Ev. kan man gynna uppkommande ask.
40. Delvis bergbunden tall och granskog. I södra delen finns
några aspar som bör sparas så att de kan ge boplats och
matplats åt fåglar och insekter. En viss skötsel skulle kunna
ske så att träden inte står för tätt på några ställen. Eller så
lämnas området utan åtgärd.

skogsskötselplanen. Björk till midsommarfirandet kan tas
här.
Tillsynsman Lindholmen
Åtgärder enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Lindholmen
Frihugg ekarna. I övrigt åtgärder enligt skogsskötselplanen
Tillsynsman Lindholmen
Fällda träd återplanteras. I övrigt ingen åtgärd

Tillsynsman Lindholmen

Sly hålls efter och enstaka träd i dikeskanten kan avverkas
Tillsynsman Lindholmen
Åtgärder enligt skogsskötselplanen

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta
Områdesbeskrivning
Åtgärd
Ansvarig
41. Al, ask och tall. Enstaka träd skulle kunna gallras ut. Inga
Åtgärder enligt skogsskötselplanen
nödvändiga åtgärder.

Tillsynsman Lindholmen

42. Tall och al längs med vattnet. Inga åtgärdsförlag.

Ingen åtgärd

Tillsynsman Lindholmen

43. Tall och al längs med vattnet. Inga åtgärdsförlag.

Ingen åtgärd

Tillsynsman Lindholmen

44. Ca 10 m bred remsa med samfälld stig. I de nedre delarna
kan man röja fram stigen lite grand. Där man huggit bort
Plantera snabbväxande lövträd. I övrigt åtgärder enligt
skogen bör man satsa på snabbväxande lövträd som ask, asp,
skogsskötselplanen
björk så att det blir skog så snabbt som möjligt. I granpartiet
kan gallra lite försiktigt.
45. Avverkad gran och sparade tallar. För att få upp ny skog Plantera tall och granplantor i samband på röjningsdagen i
bör området planteras. Att låta det självföryngras tar lång tid. september 2009. I övrigt åtgärder enligt
Förslagsvis planteras ca 50 tallplantor och 50 granplantor.
skogsskötselplanen
Tall på de högre delarna och gran i de lägre. I de allra
fuktigaste delarna bör man förlita sig på naturlig föryngring
av al och björk. Spara den naturliga föryngring som finns.

Tillsynsman Lisö kalv

Tillsynsman Lisö kalv

Planterar man så att det är ca 2-3 meter mellan plantorna så
finns det möjlighet att senare när skogen är ca 5 meter röja så
att det blir 3-4 meter mellan stammarna. På detta sätt så blir
det en skog med genomsikt. Planterar man glesare så får
träden grova grenar långt ned på stammen och genomsikten i
skogen blir sämre. Man bör välja stora barrotsplantor att
plantera.
46. Mindre skogsparti. Asp och gran står lite för tätt på några
Åtgärder enligt skogskötselplanen
ställen. Bör gallras. Man kan också välja att inte göra
någonting och låta skogen bli lite mer urskogsaktig

Tillsynsman Lisö kalv
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47. Gräsyta på gammal torpplats. Helikopterlandningsplats.
48. Olikåldrigt bestånd. En gammal och grov asp på toppen
med höga naturvärden. Bör lämnas även när den dör. I norra
delen ned mot gräsytan så finns det ett aspparti som bör
gallras. I övrigt så kan enstaka träd gallras ur (de som växer
upp i kronorna på de äldre träden) men det är inte
nödvändigt.

Gräset slås minst en gång per år. För närvarande klipps
gräset av ägaren till angränsande fastighet.

Åtgärder enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Lisö kalv

Tillsynsman Lisö kalv

49. Barrblandskog. Fin rekreationsskog. Kan fortsätta att
Åtgärder enligt skogsskötselplanen
skötas som den gjort hittills. Blir det för mycket död ved kan
vindfällen tas ut. Enstaka vindfällen kan lämnas kvar.

Tillsynsman Lisö kalv

50. Yngre skog och hällmark. Eventuellt kan viss röjning
ske.

Åtgärder enligt skogsskötselplanen

Tillsynsman Lisö kalv

51. Strandpromenad. Kan skötas som den gjort hittills. Inga
åtgärder föreslås i dagsläget.

Stigen underhålls vid behov

Tillsynsman Lisö kalv

52. Smalt skogsparti med en del senvuxen gran. Inga
antydningar till granbarkborreangrepp. Antagligen kommer
Gallra björkarna. I övrigt åtgärder enligt
granarna stå i minst 10 år till. På något ställe står några
björkar lite för tätt. Eventuellt kan några tas bort i syfte att ge skogsskötselplanen
de kvarvarande träden bättre tillväxtmöjligheter.

Tillsynsman Lisö kalv

53. Hällmarker med enstaka tall. Inga åtgärder.

Ingen åtgärd

Tillsynsman Lisö kalv

Ingen åtgärd

Tillsynsman öar

54. Liljekonvaljholmen Fågelö med buskage. Lämnas utan
åtgärd
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55. Kerstinholmen Sten och bergö med en del mindre träd
och buskage.

Ingen åtgärd

56. Ekskär Varierande bördighet med hällmarker, mindre
Röj gångväg och ta ned enstaka granar. I övrigt ingen
barrskogspartier och ett antal mycket bördiga partier. Här
åtgärd.
finns en mycket varierat buskskikt med hagtorn, rosbuskar,
hassel, olvon, en med flera. Bland kärlväxter märks blodnäva
och orchidén Nattviol. Över hela ön finns rikligt med död
ved i olika nedbrytningsstadier som är viktig för den
biologiska mångfalden. Den döda veden bör sparas. Endast
ett fåtal träd (främst tallar) bedöms vara äldre än 80 år vilket
tyder på att ön inte varit så tätt beskogad tidigare. Den
kanske även varit betad.

Tillsynsman öar

Tillsynsman öar

I östra delen finns en bröt av vindfällda granar som
antagligen tidigare varit angripen av granbarkborre. Dock
bedöms det idag inte föreligga någon risk att
granbarkborreangreppet blir storskaligt. Granbarkborren vill
ha färsk död ved som är max några månader gammal.
För att öka framkomligheten kan ett gångstråk på cirka en
meters bredd röjas utan att naturvärden skadas. Enstaka
granar kan avverka i syfte att gynna uppväxande lövträd,
enar, hassel och andra buskar.
57 Mindre stenkobbe

Ingen åtgärd

Tillsynsman öar

