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1. Jaktvillans naturpark

= Fornlämningsområde
= Fornminnesobjekt
=Kulturlämning
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Skala 1:2000

4.Östra Täby

1. Jaktvillans naturpark

Arninge

Östra Täby

Jaktvillans naturpark (3,9 ha)

Beskrivning

Naturparken är uppdelad i två skogsområden runt den lilla ängen framför
-DNWYLOODQ3nlQJHQEHGULYVnUOLJVOnWWHUI|UEORPPRUQDVVNXOO'HW¿QQV
två fornminnesområden och en enskild kulturlämning. Skogen är en
barrblandskog med främst tallar i det övre skiktet. Granarna växer under
RFKLQLWDOODUQDVNURQRU'HW¿QQVlYHQQnJUDJUXSSHUPHGVWRUDJUDQDU
Underskiktet består av granar, rönnar och små ekar. I delen närmast
Kundvägen är skogen yngre och tätare. En tät grupp med granar, björkar
och tallar har spridit ut sig på ängen mot restauranten. Närmast den stora
parkeringen växer enstaka stora tallar, täta aspgrupper och en del granar. På
GHWV|GUDJUDYIlOWHWKDUXQJDWDOODUELOGDWVPnJUXSSHURFKGHW¿QQVEM|UNDU
i grupp, enstaka aspar och slånbärsbuskar. Längs med Kundvägen växer
XQJDWDOODURFKEM|UNDUP\FNHWWlWW,KHODQDWXUSDUNHQ¿QQVP\FNHWVNUlSSn
marken gamla staketstolpar, stängseltrådar och annat järnskrot.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun (2,8 ha)
TFAB (1,1 ha)

Barrblandskog med friställda stora gamla tallar
Granar i alla skikt, enstaka och i grupp
Välutvecklade lövträd (björk, asp, sälg)
Fritt stående rönnar och rönnbuketter
Friställda enbuskar

Gallra/röj bort granar som växer in i de
stora tallarnas kronor.
Gallra/röj fram ljusa lövrika bryn i
slåtterängens kanter.
Gallra i grupperna med unga träd för
välutvecklade och stadiga trädindivider.
Röj där underskiktet är tätt och gynna
rönnar och små ekar.

Gallras/röjs (2012)
Ängen ingår i landskapsplanen
och hävdas en gång per år med
slåtter.
OBS! Flera fornlämningar i
området.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
179

4. Östra Täby

2. Idevägens naturpark
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Skala 1:2000
Östra Täby

Idevägens naturpark (0,3 ha)

Beskrivning

En smal naturpark mellan Roslagsbanan och villa tomterna. I västra delen
VWnUWUlGHQSnUDGOlQJVVWLJHQVRPJnULJHQRPRPUnGHW+lU¿QQVQnJUD
PHOODQVWRUDJUDQDUDVSDURFKHWWSDUVPnO|QQDU'HW¿QQVHQVWRUKlJJVDPW
en gran, en tall och ett par björkar som står fritt. I östra delen står en gles
grupp med stora gamla granar tillsammans med ett fåtal tallar och björkar.
,XQGHUVNLNWHW¿QQVO|QQDUU|QQDURFKJXOOUHJQ(WWSDUIULWWVWnHQGHJDPOD
tallar, enstaka björkar och unga rönnbuketter avslutar parken i öster.
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Välutvecklade stadiga träd av olika trädslag
Friställda ädla lövträd (lönn, ek)
Fritt stående rönnbuketter
Liggande döda träd

Röj/ gallra svagt i västra delen.
Röjning/gallring (2012)
5|MIUDP¿QDH[HPSODUDYO|QQDURFKU|QQDU
i underskiktet bland de stora granarna.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun
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3. Kjulauddsvägens naturpark
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Skala 1:2000
Östra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Kjulauddsvägens naturpark (0,7 ha)

Ägare: Täby kommun

Naturparken ligger i en brant sluttning mer mot Kjulauddsvägen och
Roslagsbanan. Det växer barrblandskog med främst stora tallar och höga
JUDQDULGHW|YUHVNLNWHW(QGDVWHWWInWDOVWRUDEM|UNDURFKDVSDU¿QQVL
området. Underskiktet består av granar, rönnar, sälgbuketter och i luckor
Yl[HUXQJDEM|UNDURFKXSSVODJDYDVS)OHUDVWRUDG|GDJUDQDU¿QQVL
sluttningen.
x
x
x
x

Blandskog med stora gamla tallar
Välutvecklade lövträdsgrupper av asp och björk
Friställda rönn- och sälgbuketter
Döda träd

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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4. Östra Täby

4. Radarvägens naturpark
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4.Östra Täby

4. Radarvägens naturpark

Hägernäs

Östra Täby

Radarvägens västra naturpark (2,0 ha)

Beskrivning

Blandskog i en sluttning från Radarvägen ner mot gångväg och Roslagsbanan.
Stora tallar med ett underskikt av granar, små ekar och rönnbuketter. Längs
gångvägen växer lövträd i olika skikt, ekar, björkar och aspar. Längre upp
i sluttningen växer björk, asp och sälg tätt med enstaka stora granar och
U|QQEXNHWWHU'HW¿QQVlYHQHQJUDQJUXSSPHGJUDQDULDOODVWRUOHNDU,
hörnet mellan trappan och rondellen växer fritt stående björkar och stora
sälgbuketter.
Yta 1:/lQJVPHGHQElFNInUDYl[HUHQJUXSSPHGVWRUD¿QDDODU8QGHUVNLNW
av hägg, alar och enstaka små granar.
Yta 2: Ovanför gångvägen och trappan. Oskött område med riktigt stora
granar och ett fåtal stora gamla tallar och aspar. Mellan dessa trängs
sälgbuketter och aspar. I underskiktet växer rönnar, björkar och aspar. Mot
Radarvägen växer en grupp långsmala tallar i övre skiktet.

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

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

Ägare: Täby kommun

Blandskog med träd i alla skikt
Glesa lövrika bryn längs gångvägar
Gynnade ädla lövträd (ek, lönn)
Döda träd (liggande om säkerhetsrisk)

Friställda alar
Underskikt av hägg och utvalda årskott av al
Friställda tallar i grupp
Fritt stående stora granar och tallar
Friställda aspar och björkar
Friställda rönn- och sälgbuketter

Gallra/röj fram stadiga välutvecklade träd.
Röjning/gallring (2012)
*\QQDGHlGODO|YWUlGVRP¿QQV
Vid röjning gynna lövträd( björk, sälg, rönn) Delar av området ingår i den
årliga slyröjningen.
före gran.
Yta 1: Gallra svagt bland de stora alarna.
Röj bort barrträd och asp.
Yta 2: Röj/gallra enligt målen.
Gynna rönnbuketter och sälgar.
Vid röjning gynna lönnar och ekar.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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4. Östra Täby

5. Flygstigens naturpark

Hägernäs

Skala 1:2000
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4.Östra Täby

5. Flygstigens naturpark

Hägernäs

Östra Täby

Flygstigens naturpark (2,0 ha)

Beskrivning

Mot Radarvägens vändplats och Hägernäs station växer barrblandskog med
en liten andel lövträd, främst sälg och asp. Längre upp i backen dominerar
WDOODUQDRFKGHW¿QQVHWWJOHVWXQGHUVNLNWDYHQEXVNDUU|QQDURFKHWWInWDOVPn
granar. (Denna del röjs varje år). Runt punkthusen sluttar marken ner mot
ett större alkärr. I sluttningen växer tall i övre skiktet och underskiktet består
mest av täta rönngrupper och enstaka lönnar. I kärret växer tätt med stora
DODURFKGHW¿QQVJRWWRPG|GDWUlG8QGHUGHVVDYl[HUWlWDVQnUDYKlJJRFK
unga alar. Mellan Flygstigen och Roslagsbanan växer unga och gamla tallar,
EM|UNDURFKVWRUDVlOJDU)OlFNYLV¿QQVWlWDXSSVODJDYDVSLXQGHUVNLNWHW

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Friställda stora gamla tallar
Friställda granar i olika storlekar
Friställda lönnar
Framröjda enbuskar och rönnbuketter
Friställda stora sälgbuketter och stora aspar
Alkärr med fri utveckling
Döda träd (liggande vid säkerhetsrisk)

Vid röjning gynna ädla lövträd (lönn, ek)
samt enbuskar och rönnbuketter.
Gallra bort granar som växer in i
tallkronorna.
I alkärret röjs små granar bort vid behov.

Röjning/gallring (2012)
Delar av området ingår i den
årliga slyröjningen.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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4. Östra Täby

6. Flygvillevägens naturpark
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Skala 1:2000

Östra Täby

)O\JYLOOH6M|À\JYlJHQVQDWXUSDUN KD bJDUH7lE\NRPPXQ

Beskrivning

Naturparken består av tre små områden med samma skogtyp, blandskog med
en stor andel gamla tallar. På vissa partier står tallarna tätt och är långsmala.
På andra partier är skogen glesare och tallarna är grova och greniga. I luckor
RFKLNDQWHUQDDYGHVPnQDWXUSDUNV\WRUQDYl[HUO|YWUlG+lU¿QQVJUXSSHU
med aspar och sälgar. Björkar och lönnar växer enstaka och i små grupper.
(WWInWDOHQEXVNDU¿QQVVSULGGD|YHUKHODQDWXUSDUNHQ'|GDWUlG¿QQVEnGH
liggande och stående.
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Stora gamla tallar
Välutvecklade lövträd
Friställda enbuskar och små granar
Utvalda årsskott av tall
Friställda rönnbuketter
Döda träd (liggande om säkerhetsrisk)

Gallra svagt bland tallarna där de står tätt
för välutvecklade stadiga träd.
Gallra/röj bland lövträden för välutvecklade
träd med stora grönkronor.
Röj i underskiktet, gynna lönnar, ekar,
rönnar och sälgar.
Skapa ljusa bryn mot gångvägar och
trottoarer.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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= Fornminnesobjekt

Gallring/röjning (2012)
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7. Hägernäs strandpromenad
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4. Östra Täby

7. Hägernäs strandpromenad
Östra Täby

Hägernäs strandpromenad (4,4 ha)

Beskrivning

0\FNHW¿Qädellövskogslund med ask, ek, alm och lönn. Underskikt av
KDVVHOEXNHWWHUKlJJRFKQlVWDJHQHUDWLRQlGODO|YWUlG'HW¿QQVlYHQDVSDU
björkar och sälg i området. I norra delen mot badet och fotbollsplanen växer
en tät alsumpskog. Närmast Kiselvägen växer även enstaka tallar och granar.
x
x
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Ädelövskogslund
Friställda ädla lövträd (ek, lönn, ask, alm,)
Alsumpskog med fri utveckling
Friställda sälgar, aspar och björkar
Enstaka friställda tallar och granar
Framröjda hasselbuketter
Täta oröjda partier för fågellivet
Bevarade utblicksplatser

OBS! Vid röjning lämna utvalda årsskott för Röjning/gallring (2012)
nästa generations ädla lövträd.
Vid alla åtgärder gynnas de ädla lövträden,
Området ingår i den årliga
häggen och hasselbuketterna.
slyröjningen.
Skapa utsiktsluckor längs
strandpromenaden. Se karta.
Låt vissa sträckor längs stranden vara
oskötta, täta och lövrika ridåer för att gynna
fågellivet t.ex. näktergalen.
Röj bort granar i alsumpskogen.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Hägernäs

4.Östra Täby

8. Flygkårsvägens naturpark
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4. Östra Täby

8. Flygkårsvägens naturpark
Östra Täby

Flygkårsvägens naturpark (1,7 ha)

Beskrivning

Blandskog med främst granar i norr och aspar i söder. Där naturparken är
som smalast växer stora aspar, en del björkar och enstaka sälg. Mellan dessa
växer granar upp i kronorna och i underskiktet. I norra delen av området
dominerar granen med granar i alla skikt. Enstaka lövträd (asp, björk, sälg)
¿QQVXWVSULGGD|YHU\WDQ,OXFNRUYl[HUP\FNHWVPnJUDQDURFKlYHQQnJUD
hasselbuketter. På den lilla trekanten vid Propellervägen är det blandskog. Det
¿QQVHQHNVRPlUVNXJJDGDYJUDQRFKDVS8QGHUVNLNWVDNQDVKHOW
Yta 1: I hörnet växer stora grova aspar, stora björkar och sälgar. Underskiktet
består av granar, sälgar, rönnar och små ekar.
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Lövträdsgrupper med välutvecklade aspar, sälgar och björkar
Granskog med stora gamla granar och enstaka lövträd
Små granar i luckor
Framröjda hasselbuketter
Friställda ekar
Döda träd

Lövrikt glest bryn
Stora friställda aspar
Friställda ekar
Framröjda rönnbuketter

Röj och gallra bort många av de granar som
konkurrerar med lövträden i söder.
Röj fram rönn- och hasselbuketter.
Gynna små granar i underskiktet i
granskogsdelen.
Gynna även de stora granarna där.
Friställ eken i det lilla området vid
Propellervägen.
Yta 1: Gallra svagt bland de stora asparna.
Ta bort granar och skapa ett ljust bryn
med välutvecklade aspar, björkar, ekar och
sälgar.
Röj fram enstaka rönnbuketter.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Hägernäs

Röjning/gallring (2012)
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9. Björnbergets naturpark
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4. Östra Täby

9. Björnbergets naturpark
Östra Täby

Björnbergets naturpark (4,7 ha)

Beskrivning

%DUUEODQGVNRJPHGIUlPVWWDOO,KHODQDWXUSDUNHQ¿QQVVWRUDJURYDJDPOD
WDOODU,QRUUQHGDQI|UEHUJKlOODUQD¿QQVHWWOLWHWRPUnGHPHGWDOOSHODUVDOVVNRJ
med ett glest underskikt av enbuskar. På berget är tallarna långsamväxande
RFKWUlGHQVWnUJOHVW+lU¿QQVGHWJRWWRPHQEXVNDULXQGHUVNLNWHW3nKHOD
GHQV|GUDKDOYDQDYQDWXUSDUNHQ¿QQVHWWULNOLJWHNXSSVODJRFKGHWYl[HU
PHOODQVWRUDHNDUXQGHUGHVWRUDWDOODUQD0RW9LQWHUYlJHQYl[HUÀHUDVWRUD
JUDQDURFKGHW¿QQVJRWWRPVPnJUDQDULXQGHUVNLNWHW+lU¿QQVRFNVnHQ
JUXSSXQJDWDOODUQnJUDVWRUDDVSDURFKEM|UNDU3nWRSSHQDYEHUJHW¿QQVHQ
fornlämning.
Yta 1: 6WRUD¿QDDVSDUPHGHWWXQGHUVNLNWDYKDVVHOEXNHWWHURFKU|QQDU
Enstaka ekar och ett fåtal stora sälgar.
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog med främst tall
Stora gamla tallar
Friställda stora granar och små granar i grupper
Friställda ekar små och stora
Friställda aspar och björkar
Rönnbuketter och enbuskar

Välutvecklade stora gamla aspar
Friställda ekar
Friställda sälgar
Framröjda hasselbuketter och rönnar i det undre skiktet

Frihugg de stora tallarna.
Gallra/röj fram pelarsalskaraktär i
gruppen med unga tallar och förstärk
pelarsalskaraktären i områdets norra del.
5|MIUDP¿QDH[HPSODUDYGHXQJDHNDUQD
Ekar, enbuskar och rönnbuketter gynnas vid
röjning.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Viggbyholm

Gallring/röjning (2012)
OBS! Fornlämning
(stensättning)

4.Östra Täby

10. Flyghamnsvägens naturpark
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= Fornlämningsområde
Östra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Skala 1:2000

Flyghamnsvägens naturpark (1,1 ha)

Ägare: Täby kommun

En talldominerad skog med tallar i alla skikt . Träden står omväxlande tätt
och glest. Fläckvis är underskiktet tätt och består främst av rönnar. Längst
L|VWHU¿QQVHQ|SSHQ\WDRFKHQWlWJUXSSPHGDVSDU/lQJVKHODNDQWHQ
PRW)O\JKDPQVYlJHQYl[HUÀHUDlGODO|YWUlGVRPDVNO|QQRFKHN+lU
¿QQVRFNVnEM|UNDUDVSDURFKKDVVHOEXNHWWHU/lQJVYlJHQVWnUHQVWDND
stora granar, några små granar och ett par ovanligt grova gamla tallar. OBS!
Fornminnesområde, gravfält, i naturparkens västra del.
x
x
x
x
x
x

Friställda tallar
Friställda ädla lövträd (ask, lönn, ek) i alla skikt
Rönnbuketter och fritt stående rönnar
Friställda hasselbuketter
Välgallrade aspgrupper
Döda träd (liggande om säkerhetsrisk för vägen)

Frihugg de stora tallarna.
Röj fram rönnar och hassel för
välutvecklade buketter.
Röj bort alla små granar och gynna de ädla
lövträden. (både stora och små)
Gynna ask, lönn, ek och tall vid alla
åtgärder.
Gallra i aspgruppen för välutvecklade stora
aspar.

Röjning/gallring (2012)

Fördjupad
naturparksplan
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del 2
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11. Hultinska parken
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Skala 1:3000

4.Östra Täby

11. Hultinska parken
Östra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Viggbyholm

Hultinska parken (5,4 ha)

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog med naturskogkaraktär. Nästan hela området består
övervägande av stora och högvuxna gamla träd; tallar, granar och björkar.
Många träd har stått trångt länge och är i dålig kondition. I områdets centrala
del växer stora gamla granar med ett glest underskikt. Området med gran
sträcker sig mot E:18, men där är granarna unga och växer under/ihop med
en grupp björkar och några stora tallar. Intill den öppna ytan vid Sippvägen
¿QQVQnJUDVWRUDHNDU,UHVWHQDYQDWXUSDUNHQlUWDOOHQGRPLQHUDQGHRFK
underskiktet består av granar, som ofta växer in i tallarnas kronor, enstaka
EM|UNRFKVPnU|QQDU'|GDWUlG¿QQVEnGHVWnHQGHRFKOLJJDQGH%U\QHWPRW
9LJJE\KROPVlQJHQlUJOHVWRFKGlU¿QQVÀHUDVWRUDJDPODEM|UNDUHNDURFK
WDOODU'lUYl[HURFNVn¿QDVPnHNDUHQEXVNDUO|QQDURFKJDPODIUXNWWUlG
OBS!)RUQOlPQLQJDUEnGHJUDYIlOWRFKERSODWV¿QQVLRPUnGHWVYlVWUDGHODU
,GHQJUDQGRPLQHUDGHGHOHQ¿QQVJUXQGHQIUnQHQJDPPDOGDQVEDQD
Yta 1: ,QWLOOEXOOHUYDOOHQLQRUGRVW¿QQVHWWIXNWLJDUHRPUnGHRFKGlUYl[HU
gott om klibbal och sälg. Fuktstråket sträcker sig en bit mot söder och längs
med det växer en smal bård av stora sälgar, aspar och björkar.
x
x
x
x
x
x
x
Yta 1:
x
x
x
x

Blandskog med träd i alla skikt
Friställda gamla tallar
Stora gamla granar
Tallpelarsal
Friställda ädla lövträd (ek, lönn, ask)
Lövrikt glest bryn
Liggande och stående döda träd

Alkärr med friställda alar
Utvalda årsskott av al
Utvalda sälgar
Stora grova aspar med välutvecklade kronor

Friställ de stora tallarna.
Gallra bland tallarna i östra delen mot
Timmergränd och skapa en yta med
tallpelarsalskaraktär.
Friställ områdets ekar.
Röj/gallra fram ett glest lövrikt bryn mot
den stora gräsängen. Gynna ekar, lönn, ask
och rönn.
Yta 1: Gallra svagt bland alar och sälgar.
Röj bort granar som konkurrerar med
lövträden.
)ULVWlOOGHVWRUDDVSDUVRP¿QQV

Gallring/röjning (2012)
OBS! Fornminnesområdet
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4. Östra Täby

12. Drakskeppsskolans naturpark
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4.Östra Täby

12. Drakskeppsskolans naturpark
Östra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Drakskeppsskolans naturpark (2,0 ha)

Viggbyholm
Ägare: Täby kommun

Blandskog helt utan underskikt runt skolan på grund av hårt markslitage. I
V|GUDGHOHQ¿QQVÀHUDNDODEHUJKlOODURFKUXQWRPNULQJGHPYl[HUJOHVWPHG
greniga gamla tallar, ett fåtal björkar, enstaka liten ek och långsmala sälgar.
0HOODQVNRODQRFK6XQGEHUJVYlJlUWDOODUQDVW|UUHRFKGHWYl[HUÀHUDVWRUD
O|YWUlG HNEM|UNVlOJO|QQ 'HW¿QQVRFNVnÀHUDVWnHQGHG|GDWUlG(Q
grupp långsmala sälgar och en grupp mindre björkar har vandrat ut på ängen.
%ODQGEM|UNDUQDVWnUWYnVPn¿QDHNDUVRPNDQXWYHFNODVWLOOVSDUEDQNVHNDU
Naturparken sluttar ganska brant ner från Gläntvägen mot nordväst. Där växer
stora granar, stora tallar, stora lönnar, stora sälgar och ekar. Några aspar växer
LNDQWHQPRWlQJHQRFKGlUlUXQGHUVNLNWHWPHUDIURGLJW'HW¿QQVHQGHOG|GD
träd på marken och ståendes längs hela sluttningen. I stort är underskiktet
glest och består av små rönnar. Nedanför slänten i norr och nordväst växer
stora grova sälgbuketter ut på ängen. Även enstaka granar, tallar och björkar
har vandrat ut.
x
x
x
x
x
x

Blandskog med träd i alla skikt
Friställda gamla tallar
Friställda ekar små och stora
Grova sälgbuketter
Välutvecklade lönnar, björkar och aspar
Framröjda rönnbuketter och enbuskar

Friställ ekar och stora tallar i området där
Gallring/röjning (2012)
barnen leker.
Stående döende och dåliga björkar bedöms,
utifrån säkerhetsaspekter.
Röj/gallra i grupperna som växer på ängen
för välutvecklade träd.
Friställ de små ekarna i björkgruppen vid
Djursholmsvägen.
Friställ de stora träden i sluttningen nordväst
om Gläntvägen.
Gynna tallar, ekar, lönnar och rönnar vid
röjning.
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4. Östra Täby

13. Lorensviks naturpark
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4.Östra Täby

13. Lorensviks naturpark

Viggbyholm

Östra Täby

Lorensviks naturpark (1,5 ha)

Beskrivning

Yta 1: 3nHQUHODWLYWOLWHQ\WDYl[HUÀHUDVWRUDHNDUQnJUDEM|UNDUHWWInWDO
stora aspar och smala lönnar. En av ekarna är betydligt större än de andra och
KDUHWWVWRUWKnOUXP±HQPXOPHN0XOPHNDUlUYlUGHIXOODI|UÀHUDU|GOLVWDGH
insekter t.ex. bredbandad ekbarkbock. En puppkammare av bredbandad
ekbarkbock är funnen vid en inventering år (2006) på denna ek. (källa:
OlQVVW\UHOVHQ6WRFNKROPVOlQ )LQDKDVVHOEXNHWWHURFKÀHUDK|JVWXEEDUDY
EM|UN¿QQVRFNVnLRPUnGHW
Yta 2: /lQJVGLNHWYl[HUVWRUDJURYDDODURFKJDPODSLODU'HW¿QQVRFNVn
stora häggar och smala lönnar. Längs diket går en anlagd stig, mellan stigen
och ridbanan växer en tät alsumpskog med ett underskikt av hägg och sälg.
'lUOLJJHURFNVnPnQJDVPDODG|GDWUlG,EU\QHQ¿QQVVWRUDVlOJDURFK
björkar. Detta område ska bevaras tätt för fågellivet. Närmare Värtan, öster
om gångvägen, växer en grupp med unga björkar.

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

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

Ägare: Täby kommun

Fristående ekar
Fristående ädla lövträd (ek, lönn)
Välutvecklade hasselbuketter
Gamla grova aspar
Gamla grova lövträd (alar, björkar, sälgar,aspar, pilar)
Alsumpskog med fri utveckling och ett underskikt av hägg och sälg
Björkpelarsal på fuktig mark

Yta 1: Gallra bland de stora lövträden (även
ek) gynna utvalda stora ekar och lönnar.
Röj underskiktet gynna hasselbuketter.
Yta 2: Bevara områdets
lövsumpskogskaraktär.
Lägg ner stående döda träd som kan vara en
säkerhetsrisk för dem som går på stigen.
Skapa björkpelarsal av de unga björkarna
närmast gångvägen och låt björkarna längre
ut mot Värtan få fri utveckling.

Gallring/röjning (2012)
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