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3. Norra Täby

Norra Täby, Hagby
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3. Norra Täby

1. Runslingans naturpark
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Skala 1:2000
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3. Norra Täby

1. Runslingans naturpark

Täby kyrkby

Norra Täby

Runslingans naturpark (2,5 ha)

Beskrivning

Talldominerad barrblandskog med enstaka björkar och aspar. I fuktiga partier
och i den södra spetsen av området växer stora granar i grupper. I södra delen
Yl[HUlYHQJUXSSHUDYOnQJVPDODDVSDUVlOJDURFKEM|UNDU'HW¿QQVHQVWDND
trängda ekar och ett fåtal enbuskar. Underskiktet består mest av små rönnar,
små granar och tallar, tätheten är varierande. Döda träd.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog med träd i alla skikt
Friställda stora tallar
Friställda stora aspar
Ljusa lövrika bryn
Framröjda enbuskar och rönnbuketter
Döda träd

Gallra bort granar som växer in i de stora
tallarnas och asparnas kronor.
Låt någon av dem ligga kvar på marken som
död ved.
Vid röjning/gallring i bryn gynna sälgar.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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3. Norra Täby

Täby kyrkby
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2. Estrids väg naturpark
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Skala 1:2000
Norra Täby

Estrids vägs naturpark (0,9 ha)

Beskrivning

Hällmarkstallskog. Låga långsamt växande tallar, kala hällar och underskikt
saknas nästan helt. Granar,större björkar och sälgar växer bara i brynen och i
den nordöstra delen av området.
x Hällmarkstallskog
x Tallar i alla skikt och ett fåtal granar
x Ljusa och lövrika skogsbryn

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Gallra bort granar som växer i tallarnas
kronor.
Gallra/röj i brynen för välutvecklade
lövträd, (gynna sälgar).

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2011)

3. Norra Täby
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Skala 1:2000

Fördjupad
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3. Norra Täby

3. Östens vägs naturpark
Norra Täby

Östens vägs naturpark (0,5 ha)

Beskrivning

,QDWXUSDUNHQVPLWW¿QQVHWWEHUJLJWRPUnGHPHGDVSDUU|QQEXNHWWHUVWRUD
granar och enstaka tallar. Längs gångvägen mot Ingjaldsvägen växer täta
aspuppslag och grupper av unga tallar. Norr och söderut längs gångvägen
Yl[HUWUlGHQLHQWlWRJDOOUDGUDG'HW¿QQVHWWInWDOVWRUDWDOODUPHQPHVW
unga aspar, sälgar och björkar. Inom naturparkens kvadratiska delområde i
V|GHUYl[HUÀHUDVWRUD¿QDWDOODUVRPKDUHWWELWYLVP\FNHWWlWWXQGHUVNLNWDY
granar, sälgar och björkar. Mellan tallarna växer större granar som konkurrerar
PHGGHPRFKGHQJDQVNDVWRUDHNVRPRFNVn¿QQVSn\WDQ0RWgVWHQVYlJ
¿QQVRFNVnHQVWRU¿QU|QQVRPEHK|YHUIULVWlOODV
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Friställd stor trädformig rönn
Friställda stora gamla tallar
Välutvecklade stadiga granar
Välutvecklade lövträd (sälgar, rönnar, ekar, björkar, aspar)
Döda träd (liggande om säkerhetsrisk)

Gallra runt de stora tallarna.
Röj i de täta grupperna med unga aspar och
tallar.
5|MJDOOUDIUDP¿QDH[HPSODUDYWUlGHQ
längs gångvägen.
Gallra runt eken i södra delen.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan
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Täby kyrkby

Gallras/röjs (2011-2012)

4. Runslingans södra naturpark

Täby kyrkby

Ru
ns
lin
ga
n
Skala 1:1000
Norra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Runslingans södra naturpark (0,2 ha)

Ägare: Täby kommun

Naturparken utgör en liten del av en igenväxande tallbacke med glest stående
gamla tallar och rönnbuketter och enbuskar i det undre skiktet. Aspar och
enstaka sälgar växer tätt i skogsbrynet mot vägen och gräsängen. Granar
börjar också konkurrera med tallarna.
x Fritt stående stora grova gamla tallar
x Friställda enbuskar och rönnbuketter
x Friställda sälgar och enstaka stora aspar.
Röj/gallra bort granar som växer in i
tallarnas kronor.
Röj fram ett ljust skogsbryn där sälgar och
enbuskar gynnas.
Ta bort unga aspar som vandrat ut på
gräsängen.

Röjning/gallring (2011)
OBS! Skogsbrynet mot
ängen ingår i kommunens
landskapsplan och sköts enligt
den.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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3. Norra Täby

5. Båtsmansvägen

Täby kyrkby

Båts

avä
Vi k

en

ing

sväg

gen

man

Skala 1:1000
Norra Täby

Beskrivning

Båtsmansvägens naturpark (0,1 ha)

I kanten mot busshållplatsen växer två stora tallar varav den ena är ovanligt
gammal och grov. Runt den stora tallen växer en grupp unga aspar och även
HQPLQGUHJUXSSVWRUDDVSDU(Q¿QOLWHQO|QQQnJUDH[RWLVNDEDUUWUlGRFKHQ
JUXSSJUDQDU¿QQVLRPUnGHWVV|GUDNDQW
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Friställda gamla tallar
Välutvecklade aspar
Friställda utländska barrträd
Friställda lönnar

Hugg bort alla träd som växer in i de stora
tallarnas kronor.
Gallra bland de stora asparna för
välutvecklade stadiga träd.
Röj fram och gynna de exotiska tallarna
och lönnarna.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2011)
OBS! I samband med åtgärder
kontrollera om slänten längs
andra sidan av Vikingavägen,
från gångvägen och norrut,
behöver åtgärdas.

3. Norra Täby

6. Källdisvägens naturpark
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Skala 1:2000
Skal
Norra Täby

Källdisvägens naturpark (0,2 ha)

Beskrivning

En liten naturpark mellan cykelvägen och Vikingavägen som till stor del
består av en berghäll. Där växer stora enbuskar, tallar och en snårig grupp
med aspar och granar mot cykelvägen. En liten grupp sälgar och aspar växer
LV|GUDGHOHQRFKOlQJVWLV|GHUVWnUHQP\FNHW¿QOLWHQHN(QGHOG|GDWUlG
¿QQVRFNVn

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

x Friställda tallar och enbuskar
x Välutvecklade lövträd (asp, björk, sälg)
x Fritt stående ek.
Frihugg tallarna.
6SDUD¿QDIULWWVWnHQGHDVSDURFKJUDQDU
Gallra i gruppen med sälgar och aspar,
gynna sälgarna.

Röjning/gallring (2011)

Fördjupad
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Naturparksplan
del 2
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3. Norra Täby

7. Naturpark Torget
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Skala 1:2000
Norra Täby

Naturpark torget (0,4 ha)

Beskrivning

Litet naturområde som sträcker sig runt en öppen fyrkantig gräsyta i mitten.
I södra delen vid lekplatsen växer många stora träd: stora tallar och stora
VlOJDU+lU¿QQVRFNVnKDVVHOEXNHWWHUEM|UNDUO|QQDUKlJJDURFKJUDQDU
(både stora och små). Granarna växer in i de andra trädens kronor och skuggar
KDVVHOEXNHWWHUQD3nUHVWHUDQGHDY\WD¿QQVEDUDHQVWDNDWUlGPHVWEM|UN
runt gräsplanen. Mot Holmesväg står två stora tallar som har olika skador på
stammen och i kronan.
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

158

Lövskogslund med hasselbuketter
Enstaka stora frihuggna gamla tallar
Ädellövträd (lönn, ek)
Enstaka små granar
Döda träd liggande

Skapa utrymme för lövträden och
hasselbuketterna.
5|MIUDP¿QDnUVVNRWWDYO|QQEM|UNHOOHU
sälg.
Ta bort de två skadade tallarna. Lägg ned en
av dem på marken.
Ta bort en stor andel gran och spara enstaka
smågranar i luckor.
Frihugg de två stora tallarna som står
närmast Stenåsagränd.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan

Ägare: Täby kommun

Gallring/röjning (2011)

3. Norra Täby

8. Bylegårdsskolans naturpark
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Skala 1:2000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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3. Norra Täby

8. Bylegårdsskolans naturpark
Norra Täby

Beskrivning

Bylegårds skolans naturpark (1,0 ha)

x Blandskog med variation (trädslagsblandning och skiktning)
x Välutvecklade stadiga träd
x Liggande döda träd (om säkerhetsrisk)

Mål

Mål

Åtgärder

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

Blandskog med träd i alla skikt
Välutvecklade grova aspar
Årsskott av olika trädarter
Blandskog med träd i alla skikt
Blandskog med främst lövträd (al, björk, asp, sälg, lönn)
Stora vidkroniga gamla tallar
Friställda hasselbuketter
Friställda lönnar

Yta 1: Mycket svag gallring i aspgruppen.
Yta 2: Om något dött träd utgör
säkerhetsrisk; lägg ner.
Yta 3: Gallra/röj fram friska träd av
EH¿QWOLJDOlQJVJnQJYlJHQ*\QQDGHPHG
bäst förutsättningar oavsett sort.
7DVXFFHVVLYWERUWGHÀHVWDEDUUWUlGHQ
på ytan mot Hembergavägen, gynna
hasselbuketter, lönnar och alar.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
160

Ägare: Täby kommun

Naturparken hör till barnens skolgård. Blandskog med främst granar. Träden
växer omväxlande tätt och fritt stående. Marken är mycket hårt sliten och det
¿QQVEDUDHQOLWHQ\WDPHGHQYLVVDQW\GDQWLOOXQGHUVNLNW7UlGHQVV\QOLJD
rötter och stammarnas nedre delar är hårt slitna.
Yta 1: Blandskog med medelålders eller gamla träd. Lucka med möjlig
I|U\QJULQJ(QJUXSSDVSDU¿QQVPRWYLOORUQDSn8QQHYlJHQ
Yta 2: Blandskog med inslag av några stora sälgar och en gammal
hasselbukett. Grupper med yngre träd växer lite för tätt och behöver så
småningom gallras.
Yta 3: 3n\WDQPRW+HPEHUJDYlJHQ¿QQVVWRUDDODUEM|UNDUVlOJEXNHWWHU
hasselbuketter och lönnar. Enstaka stora granar och tallar står också på denna
lilla yta. Längs gångvägen växer stora tallar och granar och bitvis tätt med
unga långsmala aspar, björkar, tallar och granar. Många träd är lutande,
krokiga och har högt uppdragna grönkronor.

(Övergripande)

6SHFL¿N\WD1U

Täby kyrkby

Gallring/röjning (2011)

3. Norra Täby

9. Stenkilsvägens naturpark
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Skala 1:2000
Norra Täby

Stenkilsvägens naturpark (0,6 ha)

Beskrivning

%DUUEODQGVNRJPHGIUlPVWWDOODU,V|GUDGHOHQ¿QQVVWRUDJDPODWDOODURFK
HQVWDNDVWRUDJUDQDU8SSHSnEHUJHW¿QQVNDODEHUJKlOODURFKOnJYX[QD
tallar. Underskiktet består av små granar och tallar, rönnar, björkar och
enbuskar. Även dessa är små och växer sparsamt i södra delen. I den smalare
QRUUDGHOHQDYQDWXUSDUNHQYl[HUÀHUDO|YWUlGVJUXSSHU DVSEM|UNVlOJ 
U|QQEXNHWWHURFKlYHQHQVWDNDVWRUDDVSDU*UDQDUQDlURFNVnÀHUDRFKYl[HU
tätt, både stora och små i grupper, tillsammans med stora tallar.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog med träd i alla skikt
Friställda gamla tallar
Friställda stora aspar och sälgar
Unga granar i små grupper (insynsskydd)
Friställda rönnbuketter och enbuskar
Döda träd liggande och stående

Frihugg de stora gamla tallarna.
Röj bort granar som konkurrerar med sälgar
och stora aspar.
Röj i brynen, främst mot Stenkilsvägen,
gynna lövträd.

Gallring/röjning (2011)

Fördjupad
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Naturparksplan
del 2
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3. Norra Täby

10. Jarlabankes vägs naturpark
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Fördjupad
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3. Norra Täby

10. Jarlabankes vägs naturpark

Täby kyrkby

Norra Täby

Jarlabankesväg naturpark (2,0 ha)

Beskrivning

Närmast Byle allé växer höga långsmala tallar med ett lågt underskikt av
VPnEM|UNDUVPnWDOODURFKVPnJUDQDU'HW¿QQVRFNVnHQGHOXQJDDVSDU
RFKVlOJDUXQGHUWDOODUQD1lUD-DUODEDQNHVYlJ¿QQVHQPLQGUHJUXSS
alar och sälgar där marken är fuktigare. I östra delen är tallarna äldre och
GHW¿QQVHQGHOVWRUDJUDQDUEODQGGHP8QGHUVNLNWHWlUUHODWLYWJOHVWRFK
består av enbuskar, rönnar, björkar och små granar. Mellan gångvägen och
YLOODWRPWHUQD¿QQVlYHQSODQWHUDGHWDOODU

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Tallpelarsalsskog
Friställda enbuskar
Alsumpskog
Friställda sälgar och rönnbuketter
Döda träd liggande och stående

Friställ trängda enbuskar, rönnar och sälgar.
Gynna alarna och röj fram utvalda årsskott
av al, för framtida större algrupp.
Gallra bort gran som växer in i tallkronorna
(i östra delen).

Röjning/gallring (2012)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
163

3. Norra Täby

11. Täbybergsängens naturpark
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* = exotiska trädslag
Fördjupad
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Naturparksplan
del 2
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Skala 1:4000

3. Norra Täby

11. Täbybergsängens naturpark
Norra Täby

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Täby kyrkby

Täbybergsängens naturpark (12,2 ha)

Ägare: Täby kommun

Yta 1: Sälgsumpskog. Mycket tät och snårig sumpskog med främst sälg.
Yta 2:(QJUXSS¿QDDVSDUPHGHWWWlWWDVSXSSVODJQlUPDVWlQJHQEDNRP
asparna växer björkar, tallar och enbuskar.
Yta 3: Stora gamla tallar och stora granar. Flera granar växer underifrån in i
WDOONURQRUQD,XQGHUVNLNWHW¿QQVJRWWRPVPnHNDURFKLEU\QHQ¿QQVVWRUD
¿QDDVSDU(QVWDNDH[RWLVNDWDOODU¿QQV
Yta 4: Barrblandskog med främst tall eftersom ytan är kuperad och det
¿QQVRPUnGHQPHGNDODEHUJRFKWDOOKlOOPDUN6WRUWXSSVODJPHGJUDQDUL
XQGHUVNLNWHW,VOXWWQLQJHQPRW1\JnUGVYlJHQYl[HUÀHUDVPnHNDUPnQJD
enbuskar och stora rönnar. Nära vägen är det gott om aspuppslag. I det ljusa
och glesa skogsbrynet bakom villorna på Kyrkvägen växer en del stora aspar.
9LG7lE\EHUJVYlJHQlUPDUNHQP\FNHWIXNWLJRFKGlU¿QQVHQJUXSSDODURFK
snårig sälgsumpskog. Skogsbrynet i norr är igenväxt med stora aspar, björkar
och sälgar. Där har granarna börjat växa upp i och mellan lövträden.
Yta 1:
x
x
Yta 2:
x
x
x
Yta 3:
x
x
x
Yta 4:
x
x
x
x
x

Avgränsad blöt mark med vide- och sälgsnår
Inga granar ska sprida sig in i området annars fri utveckling
Asppelarsal
Friställda stora tallar och björkar
Framröjda enbuskar
Ljus barrblandskog med stora gamla tallar
Friställda ekar stora och små
Enstaka utländska barrträd
Barrblandskog med träd i alla skikt (naturskogskaraktär)
Friställda gamla tallar
Ljusa lövrika skogsbryn
Döda träd liggande och stående
Blöt mark med alar, sälgar och videsnår utan granar

Yta 1: Inga åtgärder.
Yta 2: Gallra bland de stora asparna.
Frihugg enbuskar och tallar.
Yta 3: Ta bort granar som växer in i
tallarnas kronor.
)ULVWlOOGHHNDUVRP¿QQV
Gynna de exotiska barrträden och enbuskar.
Yta 4: Friställ de stora tallarna över hela
ytan. Röj fram ekar, rönnbuketter och
enbuskar. Skapa ljusa lövrika bryn.
Spara död ved.

Röjning/gallring (2011)
OBS!
Skogsbrynen på ytorna runt
gräsängen ingår i kommunens
landskapsplan och sköts enligt
den.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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3. Norra Täby

12. Kyrkvägens naturpark
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Skala 1:1000

Norra Täby

Beskrivning

Kyrkvägens naturpark (0,2 ha)

Gamla stora tallar uppradade längs Vikingavägen. Enstaka stor gran och björk
VDPWHQJUXSSVWRUDWDOODU¿QQVRFNVnSnGHQOLOOD\WDQ1nJUDVPnJUDQDU
Yl[HUXSSLOXFNRU,QRUUDGHOHQ¿QQVHQJUXSSV\UpQHURFKHQJUXSSXQJD
aspar som hänger ut över vägen. I den lilla hörnan intill parhusen växer mest
DVSDURFKHQVWDNDEM|UNDU'HW¿QQVWUHNURNLJDWDOODURFKQnJUDVPnO|QQDU
intill gångvägen.
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Stora gamla tallar
Välutvecklade stadiga träd
Glest underskikt, främst med små granar (skydd mot Vikingavägen)
Friställd syréngrupp

Gallra bort asparna som hänger ut över
vägen.
Spar enstaka utvalda aspar.
Röj bort granar som börjar växa in i andra
träds kronor.
Röj/gallra fram en ljus grupp av lövträd på
den lilla ytan vid parhusen. Gynna lönnar.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
166

Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2011)

3. Norra Täby

13. Margaretabackens naturpark
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Skala 1:2000
Norra Täby

Margaretabackens naturpark (0,8 ha)

Beskrivning

%DUUEODQGVNRJPHGWUlGLDOODVNLNW,XQGHUVNLNWHW¿QQVRFNVnHQEXVNDURFK
rönnar. Träd i alla skikt växer med varierande täthet över hela naturparken. I
en del grupper med unga tallar står träden för tätt för att kunna utvecklas bra.
0RWQRUU¿QQVHWWIXNWLJDUHSDUWLGlUDQGHOHQO|YWUlGlUVW|UUH DVSRFKEM|UN 
(QVWDNDVPnHNDUYl[HUL|VWUDGHOHQ'|GDWUlG¿QQVVWnHQGHRFKOLJJDQGH

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog med friställda stora gamla tallar
Friställda små ekar
Friställda lövträd i grupp
Framröjda rönnbuketter och enbuskar
Döda träd stående och liggande

Friställ stora tallar och gynna tall vid
konkurrens med gran.
Röj fram rönnbuketter, enbuskar och små
ekar.
Gallra svagt bland lövträden.

Gallring/röjning (2011)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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3. Norra Täby

14. Prästgårdsvägens naturpark
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Skala 1:3000

3. Norra Täby

14. Prästgårdsvägens naturpark

Täby kyrkby

Norra Täby

Prästgårdsvägens naturpark (8,5 ha)

Beskrivning

En naturpark med mycket höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.
1DWXUSDUNHQEHVWnUDYWYn|SSQDlQJV\WRURFKÀHUDWUlGEHYX[QD
IRUQPLQQHVRPUnGHQ$OOGHOHVQRUURPGHQVWRUDlQJHQ¿QQVUHVWHUQDDY
7lE\IRONHWVSDUN+lUSnGHQVWRUDlQJHQKnOOVPLGVRPPDU¿UDQGHRFK
Skolhagenskolan använder ängen för bollspel och festligheter. Inom hela
RPUnGHW¿QQVPnQJDVWRUDJURYDJDPODWDOODU'HWWDOLOODVNRJVRPUnGHlUHQ
rest av den gamla skogen som fanns innan bostadsområdena i Täby kyrkby
byggdes. Flera tallar har spärrgreniga kronor som är ett tydligt kännetecken på
att träden är mycket gamla. Tallarnas bark börjar omvandlas till ”pansarbark”
som också är ett kännetecken på att träden är gamla, omkring 150 år eller
äldre. Död ved i form av både liggande och stående döda träd ger skogen en
”urskogskänsla”. Detta tillsammans med blandningen av olika trädslag och
träd i olika storlekar ger det här skogsområdet mycket höga naturvärden.
Den västra, lite mindre, gräsytan ingår i Täby kommuns landskapsplan och
ska slåttras varje år i juli. Landskapsvårdande röjning kommer att utföras i
EU\QHQRFKlQJHQVÀRUDNRPPHUDWW|NDSnVLNW0nQJDPlQQLVNRUU|UVLJL
skogsområdet vilket syns på stigsystem och barnens många kojbyggen.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Månghundraåriga fritt stående gamla tallar
Granar och tallar i alla skikt
Ljusa lövrika skogsbryn
Friställda hassel- och sälgbuketter
Friställda enbuskar
Friställda ekar stora och små
Underskikt av små granar och rönnar

Frihugg alla de gamla tallarna.
Frihugg andra tallar men gör inte för stora
luckor.
Ta bort alla döda popplar utom två gallra
bland de unga och gynna askskotten.
Gallra runt den stora asken.
Ta bort träd som vuxit in på gräsytorna och
glesa ur skogsbrynen runt festplatsen.
Röj fram enbuskar och hasselbuketter.
5|MIUDP¿QDU|QQEXNHWWHU

Gallring/röjning (2011)
OBS! Flera fornlämningar
gravfält, i området.
OBS! Ingår i landskapsplanen.
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15. Disavägens naturpark
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15. Disavägens naturpark

Täby kyrkby

Norra Täby

Disavägens naturpark (2,6 ha)

Beskrivning

5XQWRPNULQJGHQVWRUDJUlV\WDQ¿QQVÀHUDVPnVNRJVRPUnGHQPHG
övervägande lövskog. Området närmast Disavägen kallas Svarta Malin och
sköts enligt landskapsplanen. Där växer grova gamla tallar, enstaka gran och
JUXSSHUPHGDVSDU,XQGHUVNLNWHW¿QQVJRWWRP¿QDHQEXVNDU
Yta 1: En liten yta med några små ekar, ett fåtal stora björkar och tätt
aspuppslag.
Yta 2: I brynet växer stora gamla slånbärsbuskar med en gammal
KDJPDUNVJUDQÀHUDJDPODEM|UNDURFKVWRUDJDPODVlOJDU7YnVWRUD
EHO\VQLQJVVWROSDU¿QQVSnGHQOLOODnNHUKROPHQ
Yta 3: Lövskog med främst aspar. Endast ett fåtal björkar och rönnbuketter
¿QQV,XQGHUVNLNWHWlUDVSVO\HWWlWWRFKGHW¿QQVEDUDHQVWDNDVPnJUDQDURFK
enbuskar. Döda och döende träd.
Yta 4: En kulle med glest stående lövträd (aspar och stora gamla
rönnbuketter) och enstaka små granar.

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Yta 1:
x
Yta 2
x
x
x
x
Yta 3:
x
x
x
Yta 4:
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Fritt stående lövträd: Ekar prioriteras
Friställda stora gamla björkar och sälgar
Avgränsade slånbärsbuskar
Glest underskikt av björk och sälg
Döda träd
Aspskog med enstaka björkar och stora sälgar i pelarsalskaraktär
Friställda enbuskar
Döda träd (hålträd)
Ljus lövrik skog med stora aspar
Stora rönnbuketter
Enstaka barrträd och björkar

Yta 1: Gynna ekarna.
Röj och gallra i den täta aspgruppen.
Yta 2: Gallra svagt bland björk och sälg.
Yta 3: Gallra bland asparna och skapa en
¿QSHODUVDO
Röj i underskiktet och gynna enbuskar och
¿QDDVSVNRWW
Yta 4:5|MIUDP¿QDnUVVNRWWDYDVSEM|UN
och unga rönnar.
Gallra svagt bland de stora asparna för
välutvecklade stora träd.
För alla ytorna gäller: Röj bort små träd som
vandrat ut på gräsängen.

Röjning/gallring (2011)
Områdets östra del (Svarta
Malin) ingår i kommunens
landskapsplan och sköts enligt
den.
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16. Hagby naturpark

Hagby

Norrortsleden

Skala 1:3000
Norra Täby

Beskrivning

Hagby naturpark (2,7 ha)

Naturparken ligger mellan Sörabs återvinningsstation och Norrortsleden och
består av två områden. En mindre yta till höger om infarten och en större på
vänster sida. Naturparkens båda områden ingår i projektet ”Ekarna i Täby” och
består av frihuggna ekar och underskikt med hasselbuketter.
x Frihuggna ekar
x Framröjda hasselbuketter

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ekarna ska frihuggas tre år i rad.
Två av dessa återstår.
Röj fram fritt stående hasselbuketter.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
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Ägare: Täby kommun (1,7 ha)
TFAB (1,0 ha)

Gallring/röjning (2012 och
2013)
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17. Vågsjö naturpark
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17. Vågsjö naturpark
Norra Täby

Vågsjö naturpark (4,0 ha)

Beskrivning

Naturparken innehåller olika skogstyper varav en stor del är barrskog med
PnQJDVWRUDJDPODWDOODU/lQJVWLQRUU¿QQVHQ¿QKDJPDUNVOLNQDQGH
sluttning mot öster med stora enbuskar, gamla sälgar, gamla björkar och
XSSVODJDYO|QQ8SSHSnNXOOHQRPUnGHWPHGEDUUEODQGVNRJ¿QQVGHWVWRUD
gamla tallar, ekar och enbuskar i brynet och gran i olika skikt. I hela området
¿QQVRFNVnHQVWDNDVWRUDJDPODJUDQDU3nHQEHUJKlOO¿QQVHQlOGUHGDQVEDQD
IHVWSODWVGlULIUnQlUGHW¿QXWVLNW|YHU8OOQDVM|Q
Yta 1: 1RUGYlVWRPSHODUVDOVWDOODUQDPRW5RVODJVYlJHQ¿QQVGHWHWWVWRUW
sammanhängande område med lövskog (asp, björk, al, rönn) som håller på
att konkurreras ut av granar i alla skikt. Enstaka undertryckta hasselbuketter
¿QQVRFNVn3nHQPLQGUH\WDlUPDUNHQEO|WDUHGlUGRPLQHUDUHQJUXSSDODU.
Yta 2:1RUURPNRORQLRPUnGHWVSSODWV¿QQVHWWRPUnGHPHGQ\JDOOUDG
PHGHOnOGHUVWDOOVNRJ'HWNDQXWYHFNODVWLOOHQ¿QWDOOSHODUVDO
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

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

Ägare: TFAB

Friställda ekar stora och små
Friställda stora gamla tallar
Granar i alla skikt mot lövskogen i väster
Fritt stående enbuskar
Framröjda ädellövträd (lönn, ask)

Lövskog med enstaka granar i underskiktet
Stora grova aspar och björkar
Alar i grupp
Framröjda hassel- och rönnbuketter
Sälgar
Tallpelarsal

Friställ stora tallar.
Friställ ekar och gynna andra ädla lövträd.
Gynna enbuskar och hasselbuketter.
Skapa en bård med granar i olika ålder i
gränsen mellan tallpelarsalen och lövskogen
som skydd mot vägen.
Yta 1: Avverka granar som konkurrerar
med lövträden.
Spara enstaka små granar i underskiktet.
Yta 2: Ta bort granar som växer in i
tallkronorna. Gallra vid behov.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Norra Täby

Röjning/gallring (2011)
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18. Vågsjö kolonis ekområde
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3. Norra Täby

18. Vågsjö kolonis ekområde
Norra Täby

Beskrivning

Vågsjö kolonis ekområde (3,6 ha)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mål

Mål

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
x
x
x

Övervägande lövskog
Friställda ekar, grova gamla och unga
Stående döda ekar
Friställda ädellövträd (lönn, ask, bok)
Gamla grova träd (björk, gran, asp, tall)
Friställda enbuskar
Täta snåriga häggbuskage
Bevarade lättframkomliga stigar
Stående och liggande döda träd

Friställda ekar, stora och små, och andra ädla lövträd (lönn, ask)
Grova gamla alar i grupp
Framröjda enbuskar och rönnbuketter
Enstaka fritt stående gran
Björkgrupper i pelarsalskaraktär
Stående och liggande döda träd

Nyckelbiotop: Röj bort små och medelstora
granar.
Ta bort träd som skuggar de stora gamla
ekarna.
Röj så att stigar fortsätter vara framkomliga.
Låt underskiktet vara tätt för fågellivet.
Yta 1: Frihugg ekar, ädla lövträd och stora
tallar.
Om små granar trängt in i algrupperna ta
bort dem.
Gallra i ungskogsgrupperna av björk och
asp som växt ut på ängen mot golfbanan.
Vid röjning gynnas enbuskar, små ekar och
hassel- och rönnbuketter.

Naturparksplan
del 2
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Ägare: TFAB

OBS! En stor del av området närmast sjön är klassat av Skogsstyrelsen som
nyckelbiotop.(Se rödrastrerat område).
Yta 1:,QRPQ\FNHOELRWRSHQ¿QQVJURYDJDPODHNDU1nJUDVWRUDHNDUKDU
G|WWRFKVWnUNYDUVRPVWRUDWUlGVNHOHWW)OHUDG|GDWUlGDYDQGUDDUWHU¿QQV
ståendes och som högstubbar.
En hel del grova gamla björkar och aspar i olika storlekar växer över hela
RPUnGHW(QVWDNDWDOODURFKÀHUDDQGUDlGODO|YWUlG O|QQDVNERN ¿QQV
också. Närmast sjön dominerar alarna varav några är riktigt grova och gamla
DODU,XQGHUVNLNWHWVRPELWYLVlUP\FNHWWlWW¿QQVKlJJRFKU|QQ,KHOD
området har granen börjat konkurrera med lövträden. Några granar är mycket
VWRUDRFKJDPOD,QRUUDGHOHQDYRPUnGHW¿QQVPnQJDHQEXVNDU

(Nyckelbiotop)

6SHFL¿N\WD1U

Vågsjö

Röjning/gallring (2011-2012)
Nyckelbiotop: Inga åtgärder
får göras utan samråd med
skogsstyrelsen.

