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Skala 1:20000

Fördjupad
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del 2
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5. Centrala Täby

1. Domarringens naturpark
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Skala 1:2000

= Fornlämningsområde
Centrala Täby Domaringens naturpark (0,3 ha)
Beskrivning

Domaringens naturpark består av en öppen gräsyta med en cirkulär
stensättning, en domarring (fornminne). Gräsytan röjs med grästrimmer två
JnQJHUSHUnU5XQWLNULQJJUlV\WDQ¿QQVK|JDWDOODURFKEM|UNDUVDPWVROLWlUD
enbuskar. Enstaka granar.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
202

Ägare: Täby kommun

x
x
x
x

Grova vidkroniga tallar och stora björkar
Friställda enbuskar
Enstaka granar
Öppen gräsmark
2%62PUnGHW¿QQVL
fornvårdsplanen.

5. Centrala Täby

2. Rättarvägens naturpark
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Skala 1:2000
Centrala Täby Rättarvägens naturpark (0,6 ha)

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

1DWXUSDUNHQOLJJHULHQVOXWWQLQJQHUPRWnNHUQ,V|GHU¿QQVHQOLWHQlQJ
gYHUKHOD\WDQYl[HUVWRUDWDOODURFKEM|UNDU0HOODQGHP¿QQVJUDQDUVRP
E|UMDUYl[DXSSLWDOODUQDVNURQRU,XQGHUVNLNWHW¿QQVHWWInWDOHQEXVNDURFK
rönnar. Nedanför sluttningen mot öster mellanstora granar tätt och närmast
nNHUQ¿QQVVWRUDDVSDURFKVlOJEXNHWWHU'|GDWUlG7lWDXSSVODJPHGDVSRFK
VPnJUDQDU1HGDQI|UYLOODWRPWHQlUXQGHUVNLNWHWJOHVWRFKGHW¿QQVHQGHO
JDPODEUlGRURFKVSLOOYLUNHLVNRJHQ3nQRUUDVLGDQDYlQJHQ¿QQVHQJUXSS
unga tallar och på södra en grupp unga aspar. Enstaka lönn.
x
x
x
x
x

Blandskog
Friställda stora gamla tallar
Friställda enbuskar och sälgbuketter
Avgränsade grupper av aspar och tallar
Död ved

Gallra bort granar som växer in i tallarnas
kronor.
Röj fram ett lövrikt ljust skogsbryn mot
åkern. Gynna sälg.
Röj i ungskogsgrupperna på den lilla ängen.
Spara stående döda träd.

Röjning/gallring (2013)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
203

5. Centrala Täby

3. Rusthållarvägens naturpark
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Centrala Täby Rusthållarvägens naturpark (1,0 ha)

x
x
x
x
x

(Övergripande)

ge

n

Ägare: TFAB

Ljus gles pelarsal av lövträd
Stora friställda tallar
Rönnbuketter
Glest underskikt med enstaka små tallar och ett fåtal små granar
Döda träd

Gallrades/röjdes (2010).

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
204

svä

Fin gles asp- och björkpelarsal med ett underskikt av små tallar och
rönnbuketter. På berget växer stora tallar och ett fåtal stora och små granar.
'HW¿QQVOLJJDQGHRFKVWnHQGHG|GDWUlG,RPUnGHW¿QQVWYnIRUQOlPQLQJDU,
ett stenröse på berget och i väster en stensträng (hägnad).

Mål

Åtgärder

rop

= Stensträng (fornminne) Skala 1:2000

= Fornminnesobjekt

Beskrivning

rgg

Löttinge

OBS! Finns i
fornminnesplanen.

5. Centrala Täby

4. Löttingelundsvägens naturpark
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= Fornlämningsområde

=Stensträng (fornminne)

Skala 1:4000

= Fornminnesobjekt
Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
205

5. Centrala Täby

4. Löttingelundsvägens naturpark
Centrala Täby Löttingelundsvägens naturpark (6,1 ha)

Beskrivning

x
x
x
x
x
x
x
x

Mål

Barrblandskog med naturskogskaraktär
Friställda stora tallar
Friställda stora aspar
Friställda stora och små ekar
Lövträd i avgränsade grupper och enstaka
Underskikt med framröjda enbuskar och varierad täthet
Framröjda kulturhistoriska lämningar
Död ved

Gallra bort granar som växer in i tall- och
aspkronor.
Röj i underskiktet där det behövs.
Glesa ur lövgrupper.
Gynna ekar, enbuskar, rönnar, hägg och
lönn.
Lämna tätare underskikt med mera små
granar som skydd mot Löttingelundsvägen.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
206

Ägare: Täby kommun

%DUUEODQGVNRJPHGYDULHUDQGHWlWKHWRFKVWRUDWDOODU VWRUD¿QDJUDQDU¿QQV
också) över hela naturparken. Underskiktet är grandominerat och tätare i de
IXNWLJDUHRPUnGHQD(QGDVWHWWInWDOHQEXVNDU¿QQVLXQGHUVNLNWHW,RPUnGHW
¿QQVEnGHVWRUDO|YWUlG EM|UNDVSRFKVlOJ RFKVPnLXQGHUVNLNWHW(Q
PLQGUHJUXSSPHGDODURFKHWWInWDOO|QQDU¿QQVLRPUnGHWVYlVWUDGHOTvå
VW\FNHQJDPODVWULGVYlUQHQNXOWXUKLVWRULVNOlPQLQJ¿QQVLQWLOOJnQJYlJDUQD
Stora sälgbuketter på bullervallen mot Löttingelundsvägen.

(Övergripande)

Åtgärder

Gribbylund

Röjning/gallring (2013)

5. Centrala Täby

5. Myrängens naturpark
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Skala 1:2000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

5. Myrängens naturpark
Centrala Täby Myrängens naturpark (2,6) ha

Beskrivning

Mål

Åtgärder

Yta 2:
x
x
x
x
x
x
x

Blandskog med övervägande granar
Stora friställda aspar
Träd i alla skikt
Tätare underskikt med små granar som ett grönt skydd mot
Löttingelundsvägen
Ljus björkskog med inslag av små och stora granar
Friställda granar
Friställda tallar
Underskikt av rönnar och björk
Friställda aspar
Täta trädgrupper mot Löttingelundsvägen
Lövsumpskog

Yta 1: Röj i det täta underskiktet vid
lekplatsen.
Friställ de stora asparna längs ängen och
tallarna på kullen.
Gallra lätt bland granarna.
Lägg ner döda träd som kan vara en
säkerhetsrisk.
Röj lätt i ungskogen invid kraftledningen.
Yta 2: Gallra bort granar som konkurrerar
med björkarna, tallen och andra lövträd.
Frihugg de stora vida granarna på ängen.
Röj lätt i ungskogsgrupperna på ängen mot
Löttingelundsvägen.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
208

Ägare: Täby kommun

Yta 1: Grandominerad blandskog, bitvis tät, med träd i alla skikt. Ett tätt
underskikt med övervägande björk och gran, utom på den lilla kullen vid
gångvägen där underskikt saknas. Längs ängen står stora aspar vars kronor
skuggas av inväxande granar. På berghällen uppe vid husen växer greniga
WDOODURFKHQEXVNDU/lQJVNUDIWOHGQLQJHQRFKYlJHQ¿QQVXQJVNRJDYO|YWUlG
och små granar. Döda träd.
Yta 2: ,QWLOOOHNSODWVHQ¿QQVHWWQnJRWEO|WDUHRPUnGHPHGHWWWlWWXSSVODJ
av sälg, hägg och vide. Stora yviga granar växer i rad längs ängen med
en blandskog av björk, gran och ett fåtal tallar bakom. Grupper med stora
björkar och ett underskikt av rönn, sälg, tall och små granar. På ängen vid
/|WWLQJHOXQGVYlJHQ¿QQVXQJVNRJVJUXSSHUPHGWDOODUDVSDUEM|UNDURFK
sälgbuketter.
Yta 1.
x
x
x
x

6SHFL¿N\WD1U

Gribbylund

Röjning/gallring (2013)

5. Centrala Täby

6. Marielunds naturpark

Gribbylund
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Skala 1:2000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
209

5. Centrala Täby

6. Marielunds naturpark
Centrala Täby Marielunds naturpark (2,1 ha)

Beskrivning

x
x
x
x
x
x
x
x

Mål

Mål

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
x

Grandominerad blandskog
Träd i alla skikt
Friställda tallar
Döda träd stående och liggande
Hålträd
Enbuskar och rönnbuketter i skogsbrynen
Glest lövrikt bryn i norr
Tätare grandominerat bryn, ett grönt skydd, längs vägarna

Ljus lövskog (björk, sälg, asp, hägg)
Friställda sälgbuketter
Hålträd
Döda träd

Gallra/röj bort granar i lövskogspartiet.
Frihugg stora tallar.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Ägare: TFAB

*UDQVNRJPHGJUDQDULDOODVNLNW(WWInWDOWDOODU¿QQVXWVSULGGD|YHURPUnGHW
I kanter och bryn växer aspar och sälgar i lövträdsgrupper och tillsammans
PHGJUDQDU'lU¿QQVRFNVnHQVWDNDHQEXVNDU,QWLOOPRWLRQVVSnUHW¿QQVGHW
en grupp stora grova aspar. Hålträd. Genom naturparken går ett fuktigare
VWUnNGlUVlOJDURFKEM|UNDUlUGHGRPLQHUDQGHWUlGVODJHQHQVWDNDDVSDU¿QQV
RFNVn,NDQWHUQDPRWYlJDUQDlUXQGHUVNLNWHWWlWDUHRFKGHW¿QQVPnQJDVPn
granar.

(Övergripande)

6SHFL¿N\WD1U

Gribbylund

Röjning (2013)

5. Centrala Täby

7. Bergtorpsvägens naturpark

t
Lö

ti

e
ng

lu

s
nd

v

e
äg

Gribbylund

n

Gö

rg

tav

Be
to
äg
en

en

sv

äg

rp

Skala 1:3000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

7. Bergtorpsvägens naturpark
Centrala Täby Bergtorpsvägens naturpark (2,1 ha)

Beskrivning

x
x
x
x

Mål

Skiktad blandskog som ett grönt skydd mot Bergtorpsvägen
Friställda stora tallar
Små granar enstaka och i grupper
Friställda sälgbuketter

Röj försiktigt i den täta ungskogen på
bullervallen.
Röj och gallra lätt i skogen mellan gångväg
och villatomter.
Träden bör stå lite tätare än brukligt men
utan att självgallring påbörjas.
Ta bort granar som växer in i tallkronorna.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
212

Ägare: Täby kommun

På bullervallen längs med Bergtorpsvägen växer en mycket tät tallungskog
med inslag av björk och sälg. Även små granar börjar komma upp i det
täta björk- och sälguppslaget. Mellan gångväg och villatomter växer en tät
EODQGVNRJPHGWDOODUJUDQDUDVSDUEM|UNDUDODURFKVlOJ'lU¿QQVWUlGLDOOD
VNLNW1RUURPJnQJYlJHQlUVNRJHQJOHVDUHRFKWUlGHQOLWHVW|UUH'lU¿QQV
både tall och rönn i underskiktet. I hörnet innanför bullerplanket och på vallen
längs Löttingelundsvägen är ungskogen mycket tät .

(Övergripande)

Åtgärder

Gribbylund

Röjning/gallring (2013)

5. Centrala Täby

8. Hornblåsargränds naturpark
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Skala 1:2000
Centrala Täby Hornblåsargränds naturpark (0,4 ha)

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Gles hällmarkstallskog med höga tallar och ett fåtal granar. I luckor växer
VPnHNDUU|QQEXNHWWHURFKVPnEM|UNDU'HW¿QQVVSDUVDPWPHGVPnJUDQDU
Stående och liggande döda träd. I den smala remsan mot Götavägen växer
björkar, lönnar, sälg- och rönnbuketter.
x
x
x
x
x

Friställda stora gamla tallar
Enstaka granar
Friställda ekar
Underskikt av små granar, tallar och rönnbuketter
Friställda lövträd

Gallra bort granar som konkurrerar med
tallarna.
Röj fram de små ekarna och hugg fram de
lite större.
Röj lätt i underskiktet enligt målen.
Lämna döda träd.

Röjning/gallring (2013)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

9. Armébackens naturpark
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Skala 1:2000
Centrala Täby Armébackens naturpark (0,8) ha

Beskrivning

Gles hällmarkstallskog med öppna berghällar. I luckor växer tallföryngring
PHGYDULHUDQGHWlWKHW8QJDJUDQDU¿QQVLJUXSSHURFKHQVWDNDXWVSULGGDL
RPUnGHW,XQGHUVNLNWHW¿QQVRFNVnHWWInWDOHQEXVNDUQnJUDVPnHNDUEM|UNDU
rönnar och små granar i grupper. I naturparkens norra del, längs stigen, växer
ett stråk med tät ungskog av sälg och rönn. Död ved.
x
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Hällmarkstallskog
Tallar i alla skikt
Fåtal granar och björkar
Friställda enbuskar och grupper med små granar i underskiktet
Friställda ekar
Framröjda sälg- och rönnbuketter
Liggande och stående döda träd

Gallra/röj bort granar som växer in i
tallarna.
Röj försiktigt i de täta grupperna med unga
tallar.
)ULVWlOOGHHNDUVRP¿QQV
5|MIUDP¿QDVlOJRFKU|QQH[HPSODUYLG
stigen.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
214

Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2014)

5. Centrala Täby

10. Alliansvägens naturpark
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Skala 1:2000
Centrala Täby Alliansvägens naturpark (0,1) ha

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Naturparken ligger högt belägen. Överskiktet består av en grupp glest stående
WDOODU(WWXQGHUVNLNWDYVPnJUDQDUQnJUDVPnWDOODURFKHNDU'HW¿QQVRFNVn
en mindre grupp ungskog av tall, gran och björk.
x
x
x
x

Stora gamla vidkroniga tallar
Friställda små ekar
Enstaka granar och avgränsade grupper med små granar
Fåtal björkar

Gallra bort gran som växer in i tallkronor.
Glesa ur ungskogsgruppen något, gynna
vitala träd oavsett sort.
Gallra/röj varsamt då ytan är liten och
växtförhållandena inte är så bra.
Spara någon avverkad trädstam liggande på
marken.

Röjning/gallring (2014)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

11. Lansenvägens naturpark

Gribbylund
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Skala 1:3000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

Gribbylund

11. Lansenvägens naturpark
Centrala Täby Lansenvägens naturpark (2,1) ha

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Yta 1: Berghällar i sluttning med gamla tallar och ett ganska glest underskikt
av rönnar, små ekar och enbuskar. En grupp med större granar och ett
underskikt av björk och gran. Enstaka ekar. I remsan mot Brigadörsvägen
växer stora aspar och björkar.
Yta 2: Från Götavägen in i naturparken växer en tät ungskog med rönn, asp
björk, sälg och ett fåtal stora björkar. På bullervallen växer unga tallar, björk,
sälg bitvis mycket tätt. Mot rondellen växer stora tallar och stora aspar med ett
mycket tätt mellan- och underskikt med granar. Planterade gullregnsbuketter.
Närmast rondellen är tallarna friställda.
Yta 3: Tät skogsridå med björkar, tallar, aspar, alar, sälgbuketter, små och
stora granar. Under de stora träden är underskiktet något glesare och under
WDOODUQD¿QQVQnJRQHQVWDNDOLWHQHNRFKVPnWDOODUgYHUKHOD\WDQ¿QQVQnJUD
stora granar och små grupper med mindre granar.
Yta 1:
x
x
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
x
Yta 3:
x
x
x
x
x

Friställda gamla tallar
Friställda ekar
Rönnbuketter och enbuskar
Stora björkar och stora aspar
Underskikt med utvalda årsskott av tall och björk
Stora tallar och stora aspar
Avgränsade grupper med välutvecklade tallar och björkar
Granar i alla skikt
Gullregn och avgränsade nyponbuskage
Friställda gamla tallar
Stora lövträd i grupp (al, asp, björk)
Sälgbuketter och gullregn
Utvalda årsskott av björk, sälg och al
Framröjda stadiga granar

Yta 1: Röj enligt målen.
Gallra bort gran som växer in i tallkronorna.
Yta 2: Frihugg stora aspar och tallar.
Glesa ur det täta granunderskiktet något.
Röj fram friska och stadiga trädindivider ur
den täta tall- och björkungskogen.
Yta 3: Röj/gallra fram friska, stadiga träd.
Gynna tallar, alar, björkar, ekar och
sälgbuketter.
Lämna granar och aspar i luckor.

Röjning/gallring (2013)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

12. Badparksvägens naturpark
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= Fornminnesobjekt

Centrala Täby Badparksvägens naturpark (0,1 ha)

Beskrivning

x
x
x
x

(Övergripande)

Stabila grova tallar
Enstaka lövträd
Glest underskikt
Liggande död ved

Lägg ner eller skapa högstubbar av döda
stående träd.
Spara och gynna enstaka små granar.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
218

Ägare: Täby kommun

/LWHQK|JWEHOlJHQQDWXUSDUNPHGÀHUDIDVWDIRUQOlPQLQJDULIRUPDYU|VHQ
Trädskiktet består av en liten grupp långsmala tallar, två björkar och en stor
DVS,GHWJOHVDXQGHUVNLNWHW¿QQVQnJUDVPnWDOODUJUDQDURFKEM|UNDU

Mål

Åtgärder

Skala 1:2000

2%62PUnGHW¿QQVL
fornminnesplanen.

5. Centrala Täby

13. Stora Rönnens naturpark
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*
Kä llp ar ks vä ge n

* = Jätteträd

= Fornlämningsområde

= Fornminnesobjekt

Centrala Täby Stora Rönnens naturpark (0,4 ha)

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Skala 1:2000

Ägare: Täby kommun

Hela naturparken är en fornlämning, ett boplatsområde. I norra delen står en
JUXSSJDPODWDOODURFKQnJUDVPDODEM|UNDU,XQGHUVNLNWHW¿QQVU|QQEXNHWWHU
små ekar och endast enstaka gran. Mitt i området står träden glest och det
¿QQVHQVWRUG|HQGHEM|UN'HW¿QQVRFNVnHQVWRUHNVRPlUWUlQJGDYQnJUD
smala björkar. I södra delen växer en blandning av tall, gran, björk och lönn.
Obetydligt underskikt, endast några små ekar, sälgar och björkar.
x Ljus gles skog i två grupper, den ena med övervägande barrträd och
den andra med lövträd
x Friställda ekar
x Friställda lönnar
x Rönn- och sälgbuketter
x Liggande döda träd (om säkerhetsrisk)
Åtgärder måste göras med stor försiktighet
då nästan hela området är en fornlämning.

2%62PUnGHW¿QQVPHG
fornminnesplanen.
Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

14. Naturparksplantering Badparksväg Gribbylund
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Fördjupad
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5. Centrala Täby

14. Naturparksplantering Badparksväg Gribbylund
Centrala Täby Naturparksplantering Badparksvägen (0,4 ha) resp (0,3 ha)
Ägare:Täby kommun och
Gribbylunds Fastighetsägarförening

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Naturparken utgörs av en remsa med ungskog mellan villatomterna och
VWUDQGSURPHQDGHQ0LQGUHSDUWLHUlOGUHEDUUEODQGVNRJ¿QQVNYDUHIWHUGHQ
olovliga avverkningen år (2003). I området växer självföryngrad ek, björk,
WDOODVSU|QQVlOJJUDQRFKO|QQ'HW¿QQVÀHUDSODQWHUDGHDUWHUVRPR[HO
InJHOElUSUDNWKlJJPLVSHOÀlGHUKDVVHORFKVNRJVROYRQ6OnQQ\SRQRFK
VNRJVNRUQHOO¿QQVRFNVnVRPSODQWHUDGHH[HPSODU8QJVNRJHQlUELWYLVWlW
och framförallt ekar och oxel är trängda och behöver ljus. Bitvis har gräset
tagit överhanden och träden står glest. Några av de planterade buskarna har
dött p.g.a. överskuggning från självföryngrade björkar, sälgar och aspar. I
naturparkens nedre/östra del växer gamla tallar, granar och björkar bitvis tätt
RFKPHGREH¿QWOLJWXQGHUVNLNW'HW¿QQVlYHQHQPLQGUHUHVWlOGUHJUDQDUYLG
stigen från Badparksvägen.
x
x
x
x
x
x
x

Luckigt, ljust, lövrikt skogsbryn (björk, sälg, asp, oxel, al, fågelbär)
Fritt stående ekar
Friställda tallar
Framröjda hassel- och rönnbuketter
Framröjda enbuskar
Enstaka grupper med stora granar och ett fåtal små granar
Avgränsade buskage av nypon, olvon och slånbär

Området ska röjas med stor noggrannhet för
att gynna de självsådda ekar, tallar, rönnar
och lönnar som vuxit upp sen avverkning.
Planterade buskar och träd (hassel, olvon,
Q\SRQVOnQR[HON|UVElUPP VRP¿QQV
måste ges goda möjligheter att överleva.
(QJUXSSPHGHOnOGHUVJUDQDU ÀHUDPHG
skador på stammen och i dåligt skick) växer
vid stigen mellan Badparksvägen 6 och 8,
de kan avverkas när ungskogen blivit högre.
Spara några stockar på marken, som död
ved.

Röjning (2013)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

15. Kabeluddsvägens naturpark

Gribbylund

Trefaldighetsvägen

Kab
elud
dsvä
gen
Skala 1:3000
Centrala Täby Kabeluddsvägens naturpark (3,1 ha)

Beskrivning

%DUUEODQGVNRJPHGVWRUDWDOODU,RPUnGHWQlUPDVWÀHUERVWDGVKXVHQlUWDOOHQ
GRPLQHUDQGHRFKLXQGHUVNLNWHW¿QQVULNOLJWPHGXQJDHNDU(NDUYl[HUL
EnGHXQGUHRFK|YUHVNLNWHWKHODYlJHQQHUPRWNRORQLORWWHUQD'lU¿QQV
också några stora gamla granar, lövträdsgrupper med stora aspar och björkar.
Öster om gångvägen sluttar marken ner mot sjön och strandpromenaden. I
sluttningen är andelen med granar större och det växer en hel del trängda
KDVVHOEXNHWWHULGHWWlWDXQGHUVNLNWHW'lU¿QQVRFNVnQnJUDJDPOD
husgrunder. Genom området går luftledningar.
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Barrblandskog med träd i alla skikt
Friställda stora tallar
Friställda stora ekar
Lövträd (lönn, asp, björk, sälg) avgränsade i grupper och enstaka
Framröjda hasselbuketter och enbuskar

Gallra bort granar som växer in i de stora
tallarnas kronor.
Röj/gallra fram hasselbuketterna i
sluttningen mot sjön.
Gallra/röj i lövträdsgrupperna, skapa ljusa
livskraftiga asp-, björk, sälggrupper.
Röj/gallra bland de unga ekarna i södra och
västra delen av naturparken.
Friställ enbuskar.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2013)

5. Centrala Täby

16. Ängsholmsbadets naturpark

Än

gsh
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svä

Gribbylund
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Skala 1:2000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
223

5. Centrala Täby

16. Ängsholmsbadets naturpark

Gribbylund

Centrala Täby Ängsholmsbadets naturpark (1,5 ha) Ägare: Gribbylunds fastighetsägarförening

Beskrivning

Ekbacke och f d hagmark runt badstranden och gräsängen. Stora ekar, björkar,
alar, lönn, aspar och sälgar. Enstaka barrträd. Buskage av slånbär och nypon,
KDJWRUQRFKJHWDSHO¿QQVRFNVn
x
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Frihugg vid behov ekarna.
*DOOUDU|MIUDP¿QDH[HPSODUDYVlOJ
Röj fram enstaka sälgbuketter vid stranden
mellan hopptornet och badstranden.
Röj fram enbuskar och hasselbuketter.
Avgränsa slånbärs- och nyponbuskarna.
Vid röjning gynna getapel och hagtorn.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
224

Lövskog med framröjda hasselbuketter
Friställda ekar
Framröjda enbuskar
Avgränsade slånbärs- och nyponbuskage
Getapel och hagtorn
Fritt från granar
Döda träd, liggande om säkerhetsrisk
Röjning/gallring (2013)
OBS! Området ingår i den årliga
slyröjningen.

5. Centrala Täby

17. Björkpelarsal Ängsholmsbadet

gsh

olm

svä

gen

Effe

s vä
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Än

Gribbylund

Skala 1:2000
Centrala Täby Björkpelarsal vid Ängsholmsbadet (0,2 ha)
Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

(QJOHVJUXSSPHG¿QDEM|UNDURFKHWWXQGHUVNLNWDYVlOJDURFKHQVWDND
rönnbuketter. I västra delen växer en stor gammal solitär gran.
x
x
x
x

Pelarsal av björkar
Enstaka sälgbuketter i brynen
Enstaka rönnbukett
En stor gammal gran

Röj fram ett fåtal utvalda sälgbuketter i
brynen.
Röj fram ett par rönnbuketter utspritt i
området.

Röjning/gallring (2013)
OBS! Ingår i den årliga
slyröjningen.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby
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del 2
Fördjupad
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5. Centrala Täby

18. Rönningesjöns strandpromenad S:a
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= Täta buskage (röjs ej)

Skala 1:3000
Fördjupad
naturparksplan
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5. Centrala Täby

18. Rönningesjöns strandpromenad
Centrala Täby Rönningesjöns strandpromenad
Norra (5,6 ha)
Ägare: Gribbylunds fastighetsägarförening
Södra (2,1 ha)
Ägare: Täby kommun

Beskrivning

En långsmal grön korridor längs Rönningesjöns västra strand. Träden utgörs främst
av grova gamla alar, sälg och pil på den södra delen. Vissa partier är tätvuxna och
VQnULJDRFKVNDEHYDUDVVnI|UInJHOOLYHW'HW¿QQVlYHQSLODUVRPKlQJHUXW|YHU
eller ligger i vattnet. Dessa är värdefulla och ska bevaras. Vid dagvattendammarna
¿QQVÀHUDJUXSSHUPHGVWRUDDODUPHGHWWXQGHUVNLNWDYKlJJ,QRPGHQQRUUDGHOHQ
av strandpromenaden är grönområdet större och består av äldre barrblandskog, med
stort inslag av lövträd. Sälgar, alar och hägg växer närmast vattnet och björkar,
HNDURFKDVSDUOlQJUHERUWIUnQVWUDQGHQ,QRPVWUDQGSURPHQDGHQVQRUUDGHODU¿QQV
partier som ska bevaras täta och snåriga för fåglarna.
Yta 1: %DUUEODQGVNRJPHGJRWWRPG|GYHGRFKWUlGLÀHUDVNLNW'HW¿QQVlYHQ
synliga gamla husgrunder.
Yta 2: Algrupp
Yta 3: Grupper med stora alar med underskikt av hägg.
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
Yta 2:
x
Yta 3:
x
x

Barrblandskog med naturskogskaraktär
Friställda grova gamla tallar
Stående döda träd och liggande om säkerhetsrisk
Algrupp med underskikt av hägg
Grupper av friställda alar
Underskikt av avgränsade häggar

Vid röjning kontrollera noga de undantagna
täta strandområden som är markerade på
kartan.
Yta 1: Gallra bland alarna så att deras
kronor får bättre plats att utvecklas.
5|MIUDP¿QDH[HPSODUDYKlJJXWVSULGGDL
underskiktet.
Yta 2: Lämnas orörd.
Yta 3: Frihugg de stora tallarna.
Lägg omkull döda träd om det behövs.
*|UEH¿QWOLJDVWLJDUIUDPNRPOLJD
Lämnas i övrigt orört. Naturskog.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Grova gamla alar i grupper och friställda
Grova gamla lövträd (björk, pil, ek, asp)
Täta snåriga grupper av sälg och pil
Enstaka granar och frihuggna tallar

Röjning/gallring (2013)
OBS! Området ingår i den årliga
slyröjningen.
Rödmarkerade strandområden ska
bevaras täta och snåriga för att
främja fågellivet.

5. Centrala Täby

19. Ängsholmsvägens naturpark
Än
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sv
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Skala 1:2000
Centrala Täby Ängsholmsvägens naturpark (0,8 ha)

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

+lUYl[HU|YHUYlJDQGHO|YWUlGPHQWDOODURFKJUDQDU¿QQVEnGHLJUXSSRFK
HQVWDND'HW¿QQVHQVWRUHNVRPKDUPLQGUHWDOODUHNDURFKEM|UNDUYl[DQGHL
en ring runt omkring. En liten bit ifrån växer också en väldigt stor sälg. Båda
GHVVDWUlGE|UJHVPHUDXWU\PPH/lQJVVWLJHQIUnQ)\QGYlJHQ¿QQVHQ¿Q
grupp med björkar och mitt i området växer en rad stora granar. Bakom husen
SnbWWHKDJVYlJHQ¿QQVHQJUXSSVW|UUHWDOODURFKHQJDPPDOKXVJUXQGPHGHQ
vattenpump. Tätheten i både över- och underskikt är varierande över området.
%LWYLVVWnUWUlGHQKHOWHQVDPPD'HW¿QQVVlOJDUU|QQDUHNDUO|QQDUDVSDU
björkar, körsbär, gran, tall och till och med enstaka alar.
x
x
x
x
x
x

Ljus luftig lövskog med utvalda årsskott av björk, lönn, sälg, asp
Stor friställd gammal ek
Stor friställd gammal sälg
Stora friställda gamla tallar
Stora granar på rad och ett fåtal fritt stående
Rönn- och sälgbuketter

Frihugg den stora eken.
Frihugg den stora sälgen.
Gallra i björkgruppen och bland asparna.
Gynna al, rönnbuketter och körsbär.
Gynna lövträd framför barrträd.

Gallring/röjning (2013)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

20. Hästängens naturpark
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= Fornlämningsområde
Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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5. Centrala Täby

20.Hästängens naturpark

S:a Gribbylund

Centrala Täby Hästängens naturpark (3,7 ha)

Ägare: Täby kommun

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Yta 1: En höjd med talldominerad barrblandskog och granar i alla skikt.
Björkar i små grupper och enstaka. I brynen växer rönnbuketter, små ekar
RFKHQEXVNDU'|GDWUlG¿QQVVWnHQGHRFKOLJJDQGH,NDQWHQPRW/DXUD
Grubbsväg växer små partier med tät ungskog (tall, asp, björk, gran). Söder
RPJnQJYlJHQPHOODQ)ULGKHPVYlJHQRFK/DXUD*UXEEVYlJ¿QQVK|JYl[W
gammal granskog utan underskikt, trygghetsröjd. Norr om gångvägen har
granarna börjat växa in i de stora tallarnas kronor. OBS! Genom yta 1 sträcker
sig en stensträng, en fornlämning.
Yta 2: I sluttningen från Fridhemsvägen ner mot Hästängen växer många
små och mellanstora ekar tillsammans med stor andel andra lövträd som
sälg, rönnbuketter, björkar, lönnar och asp. Granar och tallar har börjat tränga
XQGDQO|YWUlGHQ/lQJVWLQRUUYl[HUVWRUD¿QDJDPODJUDQDURFKHQVWDND
tallar på en liten kulle. I kanten mot ängen sträcker sig en gammal stenmur
som är delvis övervuxen av träd. Brynet mellan ängen och skogen ingår i
landskapsplanen och ska röjas varje år.
Yta 1:
x
x
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
x

Flerskiktad barrblandskog
Friställda stora tallar
Friställda små ekar
Framröjda enbuskar och rönnbuketter
Stående och liggande döda träd
Lövrik ljus skog mellan granområdet i norr och tallområdet i söder
Friställda ekar i grupper och enstaka
Friställda stora tallar i grupper och enstaka
Stora granar i grupper och enstaka

Yta 1: Röj i de täta ungskogsgrupperna.
Frihugg stora tallar som står och trängs med
granar och björkar i kronorna.
Röj fram enbuskar, små ekar och
rönnbuketter.
Yta 2: Frihugg stora tallar.
Röj/gallra fram den gamla stenmuren i
åkerkanten.
Gynna ekar och andra lövträd i den
mellersta delen av yta 2. Gallra och röj
bort granar och tallar som konkurrerar med
ekarna.
Brynet ingår i landskapsplanen och sköts
efter dess mål.

Röjning/gallring (2013)
'HODUDYQDWXUSDUNHQ¿QQV
med i Landskapsplan.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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5. Centrala Täby

21. Fridhemsvägens naturpark
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Skala 1:2000

= Fornminnesobjekt

Centrala Täby Fridhemsvägens naturpark (1,2 ha)

Beskrivning

I norra och västra delen växer stora greniga gamla tallar och stora gamla
U|QQEXNHWWHU,XQGHUVNLNWHW¿QQVHQEXVNDUU|QQDUHNDURFKWDOODU8SSH
SnEHUJHW¿QQVHQPLQGUHIRUQOlPQLQJ(WWIRUQPLQQHVRPUnGHWlFNHUKDOYD
naturparksarealen i söder. Här växer rikligt med lönnar i alla skikt, hassel,
Q\SRQV\UpQHUPnElURFKlSSHOWUlG¿QQVRFNVn)OHUDVWRUDDVSDUVWRUDHNDU
döende gamla lövträd och stora ”trädskelett”.
x
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ädellövskogslund (lönn, ek, ask, körsbär, bok)
Friställda ekar
Friställda stora gamla tallar
Döda träd stående och liggande
Avgränsade syrénbuskage och nyponbuskar
Framröjda rönn- och hasselbuketter
Solbelysta enbuskar

Gallra bort granar, unga tallar och lönnar
som växer in i de stora tallarnas kronor.
Gallra svagt bland lövträden och gynna
ädellövträden framför asp och björk.
Friställ ekar.
Röj fram välutvecklade årsskott av ask och
lönn.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Gallring/röjning (2013)

5. Centrala Täby

22. Hörnåkersvägens naturpark
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Fördjupad
naturparksplan
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5. Centrala Täby

22. Hörnåkersvägens naturpark
Centrala Täby Hörnåkersvägens naturpark (3,0 ha)

Beskrivning

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mål

Grova och spärrgreniga gamla tallar
Glesa grupper med grova gamla aspar och björk
Framgallrade unga tallar och aspar
Fristående lönnar
Utvalda årsskott av tall, björk och asp
Framröjda enbuskar, sälgbuketter och rönnbuketter
Avgränsade nyponbuskar
Fristående frukt- och körsbärsträd
Döda träd (liggande om de utgör säkerhetsrisk)

OBS! Fornlämningar.
Röj fram enbuskar och unga lönnar.
Gallra i aspgrupperna , främst de med unga
träd.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Två kullar en i norr, den andra i söder, med stora grovgreniga gamla tallar.
'HVVDNXOODUlUIRUQPLQQHVRPUnGHQ'HW¿QQVÀHUDJUXSSHUPHGDVSEnGH
stora grova träd och yngre med behov av mera utrymme. I underskiktet växer
HQEXVNDUVlOJKlJJRFKU|QQEXNHWWHU(WWInWDOO|QQDURFKJUDQDU¿QQVLGHQ
norra delen. I hela naturparken växer stora gamla björkar, en del växer i bukett
och många är döende. Enstaka stående döda björkar. En mindre grupp med
XQJDWDOODURFKHQOLWHQJUXSSPHGN|UVElUVWUlG¿QQVRFNVn,QWLOOGH|SSQD
ytorna växer nyponbuskar och ett fåtal fruktträd.

(Övergripande)

Åtgärder

S:a Gribbylund

2%6<WDQ¿QQVPHGL
landskapsplanen. Den öppna
ängsmarken slås en gång per
år.

5. Centrala Täby

23. Byängsskolans naturpark
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Fördjupad
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5. Centrala Täby

23. Byängsskolans naturpark

Ensta

Centrala Täby Byängsskolans naturpark (4,0) ha

Beskrivning

Barrblandskog med stora tallar och stora granar som bitvis är gles. Stora
O|YWUlGYl[HURUHJHOEXQGHW|YHURPUnGHWRFKJUDQDU¿QQVLDOODVNLNW6Pn
WDOODU¿QQVVSRUDGLVNWLXQGHUVNLNWHW(QVWDNDHQEXVNDURFKVPnHNDU¿QQV
RFNVn9LGYlQGSODWVHQSncNHUE\YlJHQ¿QQVHQJUXSSPHGVWRUD¿QDDVSDU
och stor andel unga aspar i brynet längs husen. Mellan och under dessa växer
JUDQDUELWYLVWlWW,|VWUDGHOHQ¿QQVHWWRPUnGHPHGHWWWlWWO|YXSSVODJDYDVS
och björk. I södra delen av området, intill Byängsskolan, är marken mycket
VOLWHQRFKXQGHUVNLNWVDNQDVKHOW'HWlUEDUQHQVOHNVNRJRFKKlU¿QQVHQ
SXONDEDFNH¿QQV2EV)RUQPLQQHVRPUnGHJUDYIlOW
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Barrblandskog med friställda stora tallar
Granar i alla skikt
Friställda stora aspar
Friställda ekar
Framröjda enbuskar och rönnbuketter
Underskikt med varierad täthet

Gallra bort granar som växer in i
tallkronorna.
Gallra fram asparna vid vändplanen.
Skapa ett lövrikt bryn längs husen på
Åkerbyvägen i väster och längs gångvägen
mot Stockholmsvägen.
Röj lätt i underskiktet där tallar och små
lövträd växer tätt.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2014)

5. Centrala Täby

24. Åkerbyvägens norra naturpark
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5. Centrala Täby

24. Åkerbyvägens norra naturpark
Centrala Täby Åkerbyvägens norra naturpark (1,9) ha

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Yta 1: Långsmal naturpark som innehåller många olika skogstyper. Det
¿QQVVWRUDJDPODWDOODURFKJUDQDUYDUDYHQlUHQRYDQOLJWVWRUJUDQ
Hällmarkstallskog med lågväxande träd och enbuskar. Fuktigare partier med
täta lövträdsgrupper (björk, lönn, körsbär, sälg och rönn). Underskikt med
YDULHUDGWlWKHWRFKROLNDVRUWHUVWUlGVODJ/lQJVYlJUHQHQ¿QQVOlQJUHVWUlFNRU
öppen mark med fritt stående lövträd t ex sälgar och lönnar. Enstaka ekar och
G|GDWUlG¿QQVRFNVn
Yta 2: Liten kulle med en grupp tallar. Ett par stora granar. Underskikt med
stora sälgbuketter, smala björkar och ett fåtal små granar. Döda träd.
Yta 3: /LWHQJUXSSK|JD¿QDDVSDURFKEM|UNDU
Yta 1:
x
x
x
x
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
x
Yta 3:
x
x
x

Blandskog
Friställda stora tallar
Gamla granar
Fritt stående lönnar och sälgar
Varierat underskikt med olika trädsorter och täthet
Framröjda enbuskar och rönnbuketter
Döda träd
Stora tallar med enstaka granar
Små tallar
Framröjda rönnbuketter och stora sälgbuketter
Liggande döda träd
Grova gamla aspar och stora björkar
Glest underskikt med asp och björk
Hålträd

Yta 1: Röj där underskiktet är tätt. Gynna
Röjning/gallring (2014)
enbuskar, rönn, körsbär och lönn.
Frihugg tallkronor vid behov.
Lägg ner hängande döda träd.
Gallra där lövgrupperna är för täta.
Yta 2: Röj bort björkar som piskar i
tallkronorna.
5|MIUDP¿QDVlOJEXNHWWHURFKVPnEXNHWWHU
av rönn.
Gallra eventuellt i tallgruppen.
Yta 3: Gallra bland både aspar och björkar
så att kronorna kan utvecklas fritt.
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Ensta

5. Centrala Täby

25. Åkerbyvägens södra naturpark
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Ensta

Skala 1:2000
Centrala Täby Åkerbyvägens södra naturpark (0,8) ha

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog med gamla granar och tallar. I underskiktet växer bitvis tätt
PHGU|QQRFKHQEXVNDUJUDQDVSRFKEM|UN'HW¿QQVlYHQHWWPHOODQVNLNWDY
U|QQJUDQDVSRFKEM|UN'HW¿QQVÀHUDVWnHQGHG|GDEDUUWUlG,QRUGYlVWUD
GHOHQ¿QQVK|JDVNDUSDNOLSSNDQWHUQHGDQI|UGHVVDYl[HUÀlGHUDVSRFK
VlOJ/lQJVcNHUE\YlJHQ¿QQVVW|UUHLQVODJO|YWUlGRFKHQPLQGUHDVSJUXSS
*HQRPRPUnGHW¿QQVHQJnQJYlJRFKQnJUDSDUNVRIIRU
x
x
x
x
x

Barrblandskog
Fritt stående stora tallar
Fritt stående lövträd
Framröjda rönnbuketter
Död ved

5|MIUDP¿QDU|QQEXNHWWHULXQGHUVNLNWHW
5|MIUDP¿QDWDOORFKJUDQSODQWRUI|U
framtidens stora träd.
Röj fram enbuskarna.
Gallra bland lövträden i kanterna.
Döda stående granar ska läggas ned vid
säkerhetsrisk.

Röjning (2013)
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5. Centrala Täby

26. Stockholmsvägens naturpark
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Ensta

Skala 1:2000
Centrala Täby Stockholmsvägens naturpark (1,4) ha

Beskrivning

Högt berg med branta sluttningar i kanterna av naturparken. Barrblandskog
med större inslag av tall runt de öppna berghällarna i områdets mitt. I de tätare
SDUWLHUQDlUVMlOYJDOOULQJSnE|UMDGRFKGHW¿QQVÀHUDG|GDWUlG8QGHUVNLNWHW
består av gran, tall och enbuskar och mindre partier med björk och rönn.
(QVWDNDJUXSSHUPHGXQJDDVSDU¿QQVRFNVn
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Barrblandskog med naturskogskaraktär
Träd i alla skikt.
Friställda stora tallar
Olika sorters död ved

Gallra bort granar som växer upp i
tallkronorna.
Röj lätt i tätare ungskogspartier.
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Ägare: Täby kommun

Gallring/röjning (2014)

5. Centrala Täby

27. Vattentornets naturpark

Ensta

Vollmervägen
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= Fornminnesobjekt

Skala 1:3000
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5. Centrala Täby

27. Vattentornets naturpark

Ensta

Centrala Täby Vattentornets naturpark (4,0) ha

Beskrivning

En högt belägen naturpark med hällmarkstallskog och öppna berghällar.
*DPODWDOODUEnGHVWRUDRFKOnJYX[QD¿QQV|YHUKHODRPUnGHW'HW|YUH
skiktet består av gles tallskog på höjderna. Underskiktet är tämligen glest
RFKEHVWnUDYWDOODVSHQEXVNDURFKHQVWDNDEM|UNRFKVlOJ'HW¿QQVRFNVn
JUXSSHUDYJUDQLEnGH|YHURFKXQGHUVNLNW9LGYDWWHQWRUQHW¿QQVHQOLWHQ
lekplats. Invid den en liten fuktig yta med lövträd (asp, sälg, vide). Stora
O|YWUlG¿QQVLQDWXUSDUNHQV\WWHUNDQWHU1HGDQI|UJnQJYlJHQlUWUlGHQK|JUH
och andelen gran är större. Granarna växer där i täta grupper både i överRFKXQGHUVNLNW,XQGHUVNLNW¿QQVlYHQWDOOHNU|QQRFKEM|UN,HQWUpQIUnQ
Tingsvägen under gamla tallar växer stora sälgar som en portal längs stigen.
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Tallar i alla skikt
Enbuskar och rönnbuketter
Sälg i buketter och fritt stående
Stora aspar – hålträd
Granar i alla skikt i grupper och fritt stående
Död ved

Röj bort aspsly som konkurrerar med
enbuskar.
Röj fram rönnbuketter.
Glesa ur täta grupper med unga granar och
partier där underskiktet är tätt.
Frihugg stora och gamla tallar.
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Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2014)

5. Centrala Täby

28. Djäknevägens naturpark

Ensta
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Skala 1:2000
Centrala Täby Djäknevägens naturpark (0,9) ha

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun
TFAB (0,3) ha

I norra delen av området växer främst lövträd (sälg, asp, björk) och enstaka
WDOORFKJUDQ,XQGHUVNLNWHW¿QQVWlWDJUXSSHUDYVPnJUDQDU/|YVNRJHQ
övergår i granskog med träd i alla skikt. I resten av området växer
EDUUEODQGVNRJPHGJUDQLXQGHUVNLNWHW'HW¿QQVRFNVnHQPLQGUHJUXSSXQJD
DVSDURFKÀHUDVWRUDVlOJDU
x
x
x
x
x

Lövsumpskog utan gran
Barrblandskog med träd i alla skikt
Stora friställda aspar
Stora friställda sälgar
Död ved

Gallra bort granar ur lövsumpskogen.
Gallra bort gran som stör i tallkronorna.
5|MIUDP¿QDDVSDULDVSJUXSSHQ
Gynna sälg vid röjning.
Glesa ur entrén vid Djäknevägen.

Röjning/gallring (2014)
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