2. Södra Täby

2. Södra Täby

1

2
17
14
13

3
4

5

11

12
19

6

18

16

28

15
23
20
22

29
24

21
25

27

26

7

30
10

33

8
9
34

31

32

35

Skala 1:20000
Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan
95

2. Södra Täby

1. Grindtorps lilla naturpark

Grindtorp

G r in d t o r p s v ä g

= Fornlämningsområde

Skala 1:2000

Södra Täby

Grindtorpsvägens lilla naturpark (0,8 ha)

Beskrivning

Pelarsalsliknande skog av gamla granar och tallar med mycket glest
XQGHUVNLNW(QVWDNDO|YWUlG¿QQVLNDQWHUQD(QVWDNDG|GDWUlG
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Genomsiktlig gammal skog med underskikt av enstaka rönnbuketter
Luckor med tätare lövträdswwgrupper och små granar
Fristående stora lövträd i kanterna
Fristående tallar
Enstaka död ved på marken

Ta bort den döda jättegranen och den lilla
närmare vägen.
Lämna den stora rotstocken uppe bland tallarna.
Friställ tallarna mot Grindtorpsvägen.
Friställ de friska träden i kanterna runt hela
naturparken.

Fördjupad naturparksplan
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Röjning (2016)

2. Södra Täby

2. Galoppfältets naturpark
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2. Södra Täby

2. Galoppfältets naturpark
Södra Täby

Beskrivning

Galoppfältets naturpark (3,9 ha)

x
x
x
x
x
x

Mål

Mål

Åtgärder

Blandskog med naturskogskaraktär
Friställda grova tallar
Ett varierat underskikt av alla trädslag
Varierande täthet i underskiktet
Död ved liggande och stående i områdets centrala delar
Ljusa glesa bryn med övervägande tall och lövträd

Yta 1:
x Gles tallskog med inslag av lövträd och nyponsnår.
x Gravhögar fria från buskar och träd.
Yta 2:
x Möjlig utsiktsplats med sittstock – håll rent från små träd
Friställ tallar och lövträd mot Grindtorp.
Gallra och röj fram ett glest bryn mot
galoppfältet. Gynna lövträd.
Röj lätt i rönngruppen i södra delen.
Ta bort döda träd nära Grindtorpsvägen och
lämna några döda stående träd längre in i
området.
Gallra granar och lövträd närmast framför
bergväggen.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Ägare: Täby kommun

Gammal barrblandskog med träd i alla skikt. Stora partier med oröjt
XQGHUVNLNWRFKÀHUDG|GDWUlG¿QQVLRPUnGHW1nJUDYLQGIlOOHQ¿QQVLGHOHQ
mot galoppbanan. Många höga gamla granar växer i den delen av området
VRPJUlQVDUWLOOJDORSSIlOWHW+lU¿QQVlYHQHQEUDQWEHUJYlJJPHGHQP|MOLJ
utsiktsplats ovanför. Längst i söder växer en grupp stora tallar med ett tätt
underskikt av rönn.

(Övergripande)

6SHFL¿N\WD1U

Grindtorp

OBS!
En stor del av området kommer
att tas i anspråk för ny väg. Gör
inga andra skötselåtgärder än
årlig slyröjning innan dess.
Delar av området ingår i den
årliga slyröjningen.

2. Södra Täby

3. Konvaljevägens naturpark
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2. Södra Täby

3. Konvaljevägen naturpark
Södra Täby

Beskrivning

Konvaljevägens naturpark (2,7 ha)

x Friställda grova gamla tallar.
x Blandskog med träd i alla skikt på den högst belägna delen av
området.
x Granskog i området mot Videbacken och Åsvägen.
x Luckor med små och mellanstora granar i granskogen.
x Gles blandskog i alla skikt med lövskogskaraktär i branterna.
x Rönnbuketter och enbuskar.
x Död ved på marken och enstaka stående.

Mål

Mål

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
x

Frihuggna grova tallar.
Vuxna granar i grupp.
*OHVÀHUVNLNWDGEDUUVNRJ
Enstaka rönnbuketter.

Röj och gallra i de branta sluttningarna.
Frihugg de största tallarna och gallra i
övriga skikt och trädarter.
Gynna frisk föryngring av tall och gran.
Spar endast enstaka unga aspar.
Gynna enbuskar och rönnbuketter.

Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Äldre blandskog. Branta sluttningar mot norr och väster med bitvis tät
XQJVNRJ2YDQVOXWWQLQJDUGRPLQHUDUWDOOHQ*UDQRFKO|Y¿QQVLXQGHUVNLNW
RFKHQVWDNDVW|UUH%DNRPKXVHQSncVYlJHQRFK9LGHEDFNHQ¿QQVlOGUH
granskog med sparsamt underskikt av gran och löv. Tätare i luckor. Öster om
9LGHEDFNHQ¿QQVJOHVWYl[DQGHlOGUHWDOODU6PnJUXSSHUDYYX[QDJUDQDU,
en större lucka växer små granar under en grupp av unga lövträd.

(Övergripande)

6SHFL¿N\WD1U

Roslags-Näsby

Röjning (2016)
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4. Riddarstigens naturpark
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Skala 1:2000
Södra Täby

Riddarstigens naturpark (0,2 ha)

Beskrivning

Mycket brant slänt med synliga berghällar. Enstaka tallar och små lövträd
Yl[HULVOlQWHQ1HGDQI|USODQDUPDUNHQXW'lU¿QQVHQWlWJUDQGXQJHPHG
HQVWDNDVWRUDWUlGRFKOnQJWNOHQWDVSVO\,NDQWHQDYJUDQGXQJHQPRWYLOORUQD
Sn*lUGHVYlJHQ¿QQVRFNVnHQPLQGUHJUXSSDYK|JDEM|UNDU3nUHVWHQDY
området växer höga sälgar med underskikt av sälg och asp. Kompost.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

x Lövträd i grupper och fristående.
x Enstaka tall på berget.
x Död ved liggande och stående.
Röj i underskiktet. Gallra försiktigt i
sälggruppen.
Avverka alla barrträd utom de små tallarna
på berget.
Spara ev någon gran mot husen på
Gärdesvägen. Kolla med boende!
OBS! Området ligger mycket
svårtillgängligt och är svårt att köra ut ris
och ved.

Röjning (2016)

Fördjupad
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2. Södra Täby

5. Skidbackens naturpark

Mosstorp

Mo
sst
orp
svä
gen
Lahällsvägen

Skala 1:2000
Södra Täby

Naturpark skidbacken (1,1 ha)

Beskrivning

Brant sluttning med äldre granskog med glest underskikt av granar och
O|YWUlG,|YUHGHOHQ¿QQVGHWHQJUXSSPHGYX[QDWDOODURFKLVOXWWQLQJHQ
¿QQVHQVWDNDWDOODU2YDQI|UVNLGEDFNHQJOHVWXWVSULGGDWDOODU
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

102

Gammal granskogskaraktär.
Flerskiktad tallskog i övre delen.
Luckor med tätare växande unga granar och lövträd.
Död ved.
Rönnbuketter och friställda ekar.

Gallra i kanten ner mot ängen för glesare
övergång skog-äng.
Röj lövträd i underskiktet och gynna små
granar och rönn.
Ta bort enstaka av tätt stående och döende
granar och skapa liggande död ved.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan

Ägare: Täby kommun

Röjning (2016)

2. Södra Täby

6. Gnejsvägens naturpark

Mosstorp
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Skala 1:2000
Södra Täby

Gnejsvägens naturpark (1,5 ha)

Beskrivning

Mycket typisk hällmarkskaraktär med lågväxande knotiga gamla tallar. Delvis
omges området av en kant med barrblandskog. Mot Gnejsvägen växer en stor
asp.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Tallskog i alla skikt i hela området.
Ett fåtal fritt stående stora granar i kantzonen.
Underskikt av tall, rönn och enstaka små granar.
Enstaka grova aspar.
Liggande och stående död ved.

Gallra runt aspen vid Gnejsvägen. Gallra
gran som konkurrerar med tallar i kanterna.
Lättare röjning i underskiktet enligt målen.

Röjning (2016)

Fördjupad
naturparksplan
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2. Södra Täby

7. Mosstorps naturpark
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2. Södra Täby

7. Mosstorps naturpark

Mosstorp

Södra Täby

Mosstorps naturpark (3,0 ha)

Beskrivning

Blandskog med övervägande barrträd. Området är bergigt och torrt mot mitten
och där är tallen det dominerande trädslaget. Lövträd och granar växer tätare i
sluttningarna mot kanterna av området.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Blandskog med träd i alla skikt.
Friställda gamla tallar.
Övervägande tall i mitten av området.
Död ved liggande och stående.
Enstaka friställda stora lövträd
Enbuskar.

Gallra hela området lätt. Avverka långa
granar i kanterna mot vägarna.Glesa ur
underskikt för frisk återväxt av alla trädslag.
Gynna rönnbuketter och enbuskar.

Röjning (2016)

Fördjupad
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2. Södra Täby

8. Portvägens naturpark

svägen

r

en

Mosstorp

Po

g
tvä

Mosstorp

Skala 1:2000
Södra Täby

Portvägens naturpark (0,5 ha)

Beskrivning

Gran och tallskog med mestadels stora träd och mycket glest underskikt.
(QVWDNDVW|UUHO|YWUlG PHVWDVS ¿QQV(Q|SSHQ\WDGHODURPUnGHWLWYnGHODU
Lekplats i södra spetsen!
x Frihuggna stora eller äldre träd.
x Liggande död ved.
x Underskikt av små granar, rönn och ek.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Avverka alla döda träd men spara något/
några liggande på marken.
Gallra i aspen mot Riddarvägen och fäll den
lutande björken på lekplatsen.
Spar alla små granar.
Gallra bort de träd som konkurrerar med
stora tallar och granar.

Fördjupad naturparksplan
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Ägare: Täby kommun

Röjning (2016)
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9. Svalnäsvägens naturpark
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Skala 1:2000
Södra Täby

Svalnäsvägens naturpark (0,8 ha)

Beskrivning

Tallskog på berg med höga granar och aspar i kanten mot Riddarstigen. Vid
6YDOQlVYlJHQVWXQQHO¿QQVHQPLQGUHJUXSSDYDODURFKDQGUDO|YWUlG
,XQGHUVNLNWHW¿QQVEODU|QQHQVWDNDHQEXVNDUWDOORFKJUDQ

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Hällmarkskaraktär med tallskog i alla skikt.
Algrupp vid gångtunnel.
Enstaka fristående aspar.
Enstaka granar mot villatomterna och E:18.
Underskikt av rönn, ek, en och små granar.
Död ved stående och liggande.

Avverka alla stora granar mot Riddarvägen
och friställ enstaka asp och tall.
Gallra gran som konkurrerar med tallar
bakom husen och mot E:18.
Gallra bland lövträden mot Svalnäsvägen.
Röj i underskiktet vid behov enligt målen.

Röjning (2016)

Fördjupad
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2. Södra Täby

10. Lahällsvägens naturpark
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2. Södra Täby

10. Lahällsvägens naturpark

Lahäll

Södra Täby

Lahällsvägens naturpark (1,5 ha)

Beskrivning

Barrblandskog med stora tallar och granar i alla skikt. Hällmarkskaraktär med
JURYDWDOODUXSSHSnEHUJHW,VOXWWQLQJHQPRW/DKlOOVYlJHQ¿QQVJUXSSHUDY
DVSRFKEM|UN0RW6WXGLHYlJHQ¿QQVHQPLQGUHDVSJUXSSPHGXQGHUVNLNWDY
gran. Många döda och döende granar bakom pumphus och mot ängen. Flera
döda granar i naturparken.

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Stora och grova tallar med underskikt av rönn och en.
Barrblandskog med träd i alla skikt.
Enstaka lövträd bland barrträden.
Stående och liggande död ved inne i området.

1) Friställda stora aspar enstaka gran i underskiktet.
2) Friställda lövträd. Al och lönn på ängen och vid diket.
Frihugg de stora tallarna. Gallra/röj gran
och tall. Friställ enbuskar. Gynna rönn.
Spara bara de döda granarna vid de stora
stenblocken. Avverka de döda träden mot
villorna på Kvarnvägen. Låt en eller två
ligga kvar på marken. Gallra kanten mot
Lahällsvägen.
1) Röj bort nästan alla granar, spara
några små. Gallra asp enligt mål.
2) Gallra bort alla döda och döende
granar. Gallra även asp och björk,
gynna andra lövträd.

Röjning (2016)
Gallring av lövträd (2026)

Fördjupad
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2. Södra Täby

11. Västra Näsby allés naturpark

Näsbypark

E:1

8

* 1*

2

*

Näsby all
é
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Skala 1:2000

Södra Täby

Naturpark Näsby allé/E:18 (1,3 ha)

Beskrivning

Tallskog på höjd med fåtal granar och björkar. Lärk, Douglasgran och ädla
lövträd växer i norra kanten mot ängen. Glest underskikt.
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

Röj löv och gran i underskiktet.
Gynna rönn.
Gallra tall.
Gallra vanlig gran som konkurrerar med tall
och ädelgranar.
Ta bort vanliga träd ur sluttning mot norr,
gynna lönn, ek, lärk och ädelgranarna.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Tallskog i alla skikt.
Enstaka små granar i underskikt
Rönnbuketter i underskikt.
Större granar endast mot E:18 och nedanför höjden.
Död ved.

1) Lärkgrupp gärna med föryngring.
2) Grupp av Douglasgranar i olika skikt.

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare:Täby kommun (0,8 ha)
TFAB (0,5 ha)

Röjning (2016)
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12. Tornugglans naturpark
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Skala 1:2000
Södra Täby

Tornugglans naturpark (2,0 ha)

Beskrivning

Tallskogsdominerad höjd. Enstaka björk- och grangrupper. Andra trädslag
¿QQVIUDPI|UDOOWLXQGHUVNLNWHW/|YWUlGLNDQWHUQDPRWYlJRFKlQJ

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun (1,0 ha)
TFAB (1,0 ha)

x Flerskiktad tallskog
x Gamla tallar
x Enstaka stora granar
xEnstaka grupper med små granar
x Ett fåtal grupper av björk
x Underskikt av enbuskar, rönn och ek
x Liggande och stående död ved
x Lövträd i kanterna
Röj underskikt och gynna rönn, enbuskar
och ek.
Avverka gran som konkurrerar i
tallkronorna.
Gallra i björkgrupperna.
Gallra bland lövträden i kanterna (gynna
sälg och ek).

Röjning (2016)
Gallring i tallen. (2026)

Fördjupad
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2. Södra Täby

13. Nytorps naturpark
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2. Södra Täby

13. Nytorps naturpark

Nytorp

Södra Täby

Nytorps naturpark (5,7 ha)

Beskrivning

Hög kulle med klippblock, kala berghällar och hällmarkskaraktär och en
WDOOGRPLQHUDGEDUUEODQGVNRJ6WRUDJDPOD FDnU PDMHVWlWLVNDWDOODU¿QQV
över hela naturparken. I sluttningarnas nedre delar växer större andel lövträd
RFKJUDQDU,QRUUDGHOHQ¿QQVHQlOGUHVlOJJUXSSPHGLQVODJDYJUDQRFK
omkullfallna träd.

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

x Frihuggna stora gamla tallar i naturskog med fri utveckling.
x Glesare skog i naturparkens ytterkanter.
Yta 1:
x Bevarat sälgbestånd i norra delen.

Röjning och gallring i naturparkens
ytterkanter.
Frihuggning av de stora majestätiska
tallarna.
Yta 1:5|MERUWVPnJUDQDURFKVNDSDÀHU
lågor av de stora granarna i sälggruppen.

Röjning (2016)

Fördjupad
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2. Södra Täby

14. Fantasibacken
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Skala 1:3000
Södra Täby

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WDQU

Åtgärder

Fantasibacken (1,3 ha)

Yta 1: Stora tallar med ett mellanskikt av exotiska trädslag t.ex. abies och
thuja.
Stora rhododendronbuskar utgör underskiktet i den östra delen av området.
.ULQJÀHUDDYWDOODUQDVOLQJUDUVLJVWRUDNOlWWHUKRUWHQVLRU
Yta 2: Barrblandskog med främst tallar i olika skikt. Underskikt av rönnar
RFKHWWPLQGUHRPUnGHPHGUKRGRGHQGUXP(WWSDUVPnERNDU¿QQVRFNVn
Yta 1:
x
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
x

Stora gamla tallar med vida kronor
Exotiska trädslag ska vara friställda som solitärer eller i grupp.
Underskikt av rhododendron mellan träden.
Ljust och luckigt bryn mot Centralparken
Friställda stora gamla tallar
Enstaka fritt stående små och mellanstora tallar
Friställda bokar
Solbelysta enbuskar och rhododendron

Yta 1: Skapa ljusinsläpp åt exoterna.
Avverka/röj bort alla vanliga granar.
Gallra bort enstaka undertryckta tallar.
Yta 2: Röj i kanten längs den asfalterade
gångvägen för fri sikt in i skogen.
Friställ små/mellanstora tallar.
Friställ de små bokarna.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Röjning (2015)

2. Södra Täby

15. Maskinvägens naturpark

Norskogen

1

Mask
i nvä g
en

al
Ce n t r

väge

n

Skala 1:2000
Södra Täby

Maskinvägens naturpark (1,4 ha)

Beskrivning

Kulle med gles blandskog med övervägande tall och gran.
3nWRSSHQ¿QQVEHUJLGDJHQ
Utsiktspunkt.

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

x Blandskog med naturskogskaraktär.
x Träd i alla skikt.
1) Utsiktspunkt med vy över Centralparken och badet.

Röjning/gallring av mindre träd som stör de
stora trädens kronor.
Glesa ur täta aspuppslag.
Avverka alla granar bland de stora asparna.
Minska vegetationen längs staketet.
Skapa/lämna död ved.

Röjning om fem år (2016).

Röjning/gallring om 10 år
(2026).

Fördjupad
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16. Norskogens naturpark
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2. Södra Täby

16. Norskogens naturpark

Norskogen

Södra Täby

Norskogens naturpark (5,8 ha)

Beskrivning

Bergig mark med övervägande glest stående gamla tallar.
I underskiktet mest björk, gran och ek.
Tallarna bidrar starkt till områdets karaktär och ska därför bevaras.

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

x Gamla tallar med inslag av ek.
x Underskikt av rönn, björk, små tallar och små granar.
x I luckor kan andra trädslag tillåtas.
Yta 1:
x
Yta 2:
x
Yta 3:
x
Yta 4:
x
Yta 5:
x
Yta 6:
x

Blandskog av tall och björk.
Lövblandskog med tall och underskikt av gran.
Blandskog av tall, gran och löv.
Glest bryn med blandning av ask, ek, lönn, enbuskar och rönn.
Blandskog av både tall och gran med enstaka lövinslag.
Grova tallar med underväxt av rönn och små granar och tallar.

Yta 1: Röj och gallra bort asp, skapa tallbjörkbestånd.
Yta 2: Gallra lövet gynna rönn och sälg.
Spar smågranar mot E:18.
Yta 3:Gallra och röj i alla trädarter/skikt för
ett friskt bestånd.
Yta 4:Röj/gallra lätt gynna ask.
Yta 5:Gallra/röj lätt ungtallar och smågran.
Gallra gran i tallkronorna. Röj fram
lövgrupper.
Yta 6:5|MXQGHUVNLNWHWJ\QQDU|QQRFK¿QD
ekar. Ta bort träd som stör i tallkronorna.
Gynna föryngring av tall och gran.
Viktigt! Röjning/beskärning runt alla pplatser längs Gökvägen, Orrvägen och
Koltrastvägen.

Röjning 2016

Röjning/gallring 2021

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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17. Fogdens naturpark
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Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
118

2. Södra Täby

17 Fogdens naturpark

Näsbypark

Södra Täby

Fogdens naturpark (5,8 ha) varav 0,6 ha TFAB

Beskrivning

Relativt likåldrig blandskog med övervägande tall och med viss underväxt av
gran och löv. Delar av naturparken domineras av lövträd. (Asp, sälg, al, björk)
'HW¿QQVULNOLJWPHGVWnHQGHG|GDWUlG

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

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

Ägare: Täby kommun
TFAB

Skiktad blandskog med naturskogskaraktär (= träd i alla storlekar)
Frihuggna tallar på höjderna
Grupper med gran och lövträd i svackor och sluttningar
Frihuggna grova gamla tallar.
Stående och liggande döda träd.
Utvecklade ädla lövträd t ex ek, lönn, körsbär, ask

Lövträdsbestånd (helt utan tall och gran)
Framröjda och utvecklade sälggrupper
Friställda grova aspar i grupp med ett underskikt av små granar
Bevara fruktträden i slänten

Frihugg grova tallar.
Frihugg grova aspar.
Röj fram ädla lövträd.
Friställ små ekar.
Gynna små/mellanstora granar.
Skapa och lämna död ved.

Röjning (2016)
Gallring (2021)
Avverka träd i alla trädskikten

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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3LO¿QNVYlJHQVQDWXUSDUN

Näsbypark
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Naturparksplan
del 2
Fördjupad
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2. Södra Täby

3LO¿QNVYlJHQVQDWXUSDUN
Södra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Näsbypark

3LO¿QNVYlJHQVI|UJnUGVPDUNHU KD bJDUH7lE\NRPPXQ
Långsmal naturpark med mycket stor variation av trädslag och
nOGHUVI|UGHOQLQJ,|YUHVNLNWHWYl[HUWDOODUHNDUHQVWDNDEM|UNRFKDVS
Underskiktet består av enbuskar, ek, tall och rönnbuketter. Små/mellanstora
lönnar förekommer också.
x
x
x
x
x
x

)ULVWlOOGDWUlGDYGHÀHVWDWUlGVODJ
Grupper av träd
Utvalda årsskott av olika trädarter för nästa generations träd.
Enstaka avgränsade buskage
Rönnbuketter
Hasselbuketter

Yta 1:
x Fritt stående pelaraspar unga och gamla
Förgårdsmarkerna är gallrade och röjda i
januari 2011.

Området ingår i den årliga
slyröjningen.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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19. Eremitvägens naturpark

Näsbypark

1

=Fornlämningsområde
Södra Täby

Eremitvägens naturpark (0,7 ha)

Beskrivning

(QJOHVWSDUNOLNQDQGHEODQGVNRJPHG|YHUYlJDQGHWDOORFKÀHUDVW|UUHlGOD
lövträd. Bitvis ett mycket tätt underskikt av slånbär/hagtorn och rönn. Lönn,
DVNHQVWDNDHQEXVNDURFKKDVVHOEXNHWWHU¿QQVRFNVnLXQGHUVNLNWHW
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Ägare: Täby kommun

Parkkaraktär
Friställda gamla tallar
Friställda ädla lövträd (ask, lönn, alm, ek, körsbär, lind)
Ett glest underskikt med enbuskar, ekar, hassel- och rönnbuketter.
Avgränsade hagtorn/slånbärs snår i kanten mot ängen.

Mål

Yta 1:
x Glest stående gamla tallar och lövträd (lönn, ask, björk).
x Ett underskikt av unga askar, enstaka hägg och lönnar i buketter.

Åtgärder

Friställ tallar och ädla lövträd som är
Röjning (2016)
trängda. Röj i underskiktet och spara en gles
undervegetation enligt målen.
1DWXUSDUNHQLQJnULGHQ
Yta 1: Röj i underskiktet och spara några
årliga slyröjningen.
lönn- och hägg buketter. Spara utvalda
askskott som har god chans att utvecklas till
stora träd.

6SHFL¿N\WD1U

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Skala 1:2000
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20. Centralvägens naturpark
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Fördjupad
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20. Centralvägens naturpark
Södra Täby

Beskrivning

Centralvägens naturpark (10,1 ha)

x Tallen ska dominera på höjderna
x Gran, ek, asp och björk ska styra karaktären längre ner mot vägen och
ängen
x *\QQDGHU|QQEXNHWWHUVRP¿QQV
x *\QQDGHVWRUDJURYDWUlGVRP¿QQVDYROLNDWUlGVODJ
x Spara enstaka döda träd

Mål

1)
x Granskog med granar i alla skikt
x ,QVODJDYHQVWDNDO|YWUlG
x Död ved liggande och stående

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Röjning i underskiktet rönn, ek och
enbuskar gynnas.
Frihugg stora träd.
Gallring i ungskogspartier.
Gallra i aspgrupperna.
Friställ ekarna mot Centralparken.
1) Gallra bort lövträd som konkurrerar
med granar.
Lägg ner den döda tallen.
Gynna granar i alla skikt.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare:TFAB (8,3ha)
Täby kommun(1,6ha)

Sluttning med övervägande tall i det övre trädskiktet.
0LQGUHXQJVNRJVSDUWLHU¿QQVPHQlYHQGlUPHVWWDOO
,QRUUDGHOHQ¿QQVJUXSSHUDYEM|UNDVSRFKVlOJ*URYDO|YWUlGI|UIUDPWLGD
boträd. Stort inslag av gran i områdets norra delar.
)OlFNYLVlUXQGHUYl[WHQWlWRFKEHVWnUDYROLNDO|YWUlGRFKVPnJUDQDU1nJUD
få större ekar växer i kanten mot Centralparken.

(Övergripande)

Åtgärder

Näsbypark

Röjning (2016)

Gallring/röjning (2026)

2. Södra Täby

20. Centralvägens naturpark (yta 2)

Näsbypark

Södra Täby

Centralvägens naturpark: Yta 2 (0,4ha)

Beskrivning

Lövskog med asp, björk och sälg, inslag av grova barrträd.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Lövskog med enstaka grova tallar.
Stor sälggrupp
Stora grova aspar friställda och i grupp.
Delområde med enbart björk.
Enstaka små granar ej högre än 2 meter

Röj och gallra bort barrträden utom stora
tallar.
Glesa ur asparna.
Gallra i björkområdet.
Friställ små ekar och rönnbuketter.
Röj fram asp och björkföryngring.

Röjning (2016)
Gallring/Röjning (2026)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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21. Flottiljvägens fornminne
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Skala 1:2000

=Fornlämningsområde
Södra Täby

Flottiljvägens fornminne (2,2 ha)

Beskrivning

Gles tallskog med inslag av mellanstora ekar.
Ett underskikt av olika sorters lövträd och buskar.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Friställda ekar och grova tallar.
Friställda mindre lövträd.
Avgränsade rönnbuketter och nyponbuskar.
Frihugg ekar.
Ta bort träd som stör i tallkronorna.
Vid röjning gynna rönn och bärbuskar.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan
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Ägare: TFAB

Gallring (2021)
2PUnGHW¿QQVPHGL
fornvårdsplanen.
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22. Cykellekens naturpark
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Skala 1:2000
Södra Täby

Cykellekens naturpark (1,2 ha)

Beskrivning

Bergig slänt med mest stora träd. Ett glest underskikt av lövträd och granar.
Enstaka större aspar.

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Stora tallar och granar med yngre lövträd i grupper
Enstaka fritt stående lövträd (lönn, ask, ek, asp, björk)
Fri sikt under träden
Enstaka rönnbuketter

Yta 1:
x Granskog med träd i alla skikt
x Ett underskikt av lövgrupper och små granar
Röjning i underskiktet
Gynna rönnbuketter.
Gallra för att friställa enstaka aspar och
gynna de stora tallarna.
Yta 1: Röj fram ett glest lövrikt bryn.
Röj svagt i underskiktet.
Gynna små granar för nästa generations
stora träd.

Röjning (2016)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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23. Kuttervägens naturpark

Näsbypark

Skala 1:2000
Södra Täby

Kuttervägens naturpark (0,5 ha)

Beskrivning

Uppvuxna tallar i olika ålder med väldigt glest underskikt. Enstaka granar.
0RWlQJHQ¿QQVVWRUDHNDUVWRUDU|QQDURFKQ\SRQRFKVOnQElULEXVNDJH
Stor sälg mot Centralvägen.
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

128

Tallskog med frihuggna ekar och andra lövträd
Avgränsade slånbärsbuskage
Underskikt av rönn och enbuskar
Enstaka små granar och unga tallar i underskiktet
(QHOOHUÀHUDVWRUDVlOJDU

Röj i underskikt enligt målen.
Gallra runt ekar och andra lövträd.
Gallra bort gran som stör i tallkronorna.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2

Ägare: Täby kommun

Röjning (2016)

2. Södra Täby

24. Eskadervägens naturpark
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Skala 1:2000
Södra Täby

Eskadervägens naturpark (2,2 ha)

Beskrivning

Tallhällmarksskog på berg med inslag av mellanstora ekar och björkar. I
sluttningen mot norr är gran det dominerande trädslaget. Underskikt av björk,
rönn gran, tall och ek.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Bibehållen tallkaraktären på berget
Tallar i alla skikt
Friställda ekar i alla skikt
Övervägande granskog mot norr med inslag av asp, björk och tall
Underskikt av rönn i grupper

Röj föra att glesa ur underskiktet.
Gynna små tallar och rönnar.
Gallra bland tall och björk.
Spar små granar i områdets norra del.

Röjning(2016)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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25. Kryssarvägens naturpark
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Skala 1:2000
Södra Täby

Kryssarvägens naturpark (0,7 ha)

Beskrivning

Lövskogsdominerad sluttning med större tallar och ett fåtal granar.
Bitvis tätt underskikt.
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

130

Lövskogskaraktär
Friställda ekar
Friställda stora tallar
Enstaka stora aspar
Gynna ädellöv och sälg
Enbuskar, rönn- och hasselbuketter i underskiktet

Röj i underskiktet enligt bevarande mål.
Gallra gran och björk som konkurrerar med
ek, tall och asp.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2

Ägare: Täby kommun

Röjning (2016) ev.årligen.
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26. Näsbypark kyrka
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Skala 1:1000
Södra Täby

Näsbypark kyrkans naturpark (0,07 ha)

Beskrivning

Liten kulle med stora tallar. Mellan dem växer ekar, björkar, asp och tall. I
kanten mot Djursholmsvägen och parkeringen är underskiktet tätt.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Gles trädgrupp
Fritt stående tallar
Fritt stående ekar
Fritt stående lövträd
Glest underskikt av rönn, björk och tall
Liggande död ved

Röj i underskiktet enligt målen.
Gallra ev bland de stora träden gynna ek
och tall.
Glesa ur bland de unga asparna

Gallring (2016)

Fördjupad
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Naturparksplan
del 2
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27. Måsvägens naturpark
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27. Måsvägens naturpark
Södra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Måsvägens naturpark (0,8 ha)

x
x
x
x
x

Mål

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Brant sluttande berghällar med martallsliknande tallar och enbuskar. Nedanför
KlOODUQD¿QQVO|YWUlGDYROLNDVRUWHU6|GUDGHOHQlUHQEUDQWVOlQWPHGVWRUD
EM|UNDURFKVlOJDU9LGYlJHQYl[HUPHOODQVWRUDDVSDURFKVlOJ1HUHPRW
.UnNXGGVYlJHQ¿QQVÀHUDVWRUDHNDU

Yta 1:

6SHFL¿N\WD1U

Näsbypark

Yta 2:

Tallar, yngre och äldre på berghällarna
Framröjda enbuskar
Fritt stående ädla lövträd
Rönn, hassel och hägg i buketter
Björkar i grupp
x
x
x
x

Fritt stående ekar
Fritt stående grova gamla tallar
Enstaka sälg och rönnbuketter
Enstaka björk

x Grova gamla tallar
x Enstaka yngre tall och björk
x Enstaka björk

Ingen åtgärd i de äldre tallarna.
Gallra björkgruppen.
Röj fram buketter av rönn och hassel och
hägg.
Gynna ek och lönn vid gallring i nedre
delen.
Röj kraftigt längs stigen mot Måsvägen.
1) Röj buskskiktet till avgränsade
buskage.
Frihugg ekarna.
Gallra bort asp och björk mellan hus
och väg.
2) Röj fram utvalda årskott av tall och
björk.

Gallring/röjning av lövträden
(2016)
* Området röjs årligen.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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28. Viggbyholms båthamn

Viggbyholm

*

* = Jätteträd
Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Skala 1:2000
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28. Viggbyholms båthamn

Viggbyholm

Södra Täby

Naturpark Viggbyholms båthamn (0,8 ha)

Beskrivning

Stora tallar, ekar och aspar. Ett tätt underskikt av rönn och hasselbuketter.
)OHUDVWnHQGHG|GDWUlG9lVWHURPULGVWLJHQ¿QQVHQJUXSSVWRUDDVSDUYDUDY
några är döda eller döende. I kanten mot båtupplaget och längs diket mot
hästgården växer mycket täta buskage av blandade lövträdsarter tex hägg,
YLGHVlOJ'lU¿QQVRFNVnHQMlWWHHN5LGVWLJ

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Friställd jätteek
Frihuggna tallar, ekar och aspar
Underskikt av rönn- och hasselbuketter
Små ekar i luckor
Stående döda träd
,QV\QLRPUnGHWIUnQGHODUDYYlJHQ

Yta 1:
x Grupp av stora aspar med ett tätt underskikt av enstaka små granar
och lövträd
x Stående döda träd
Friställ de stora träden.
Röj i underskiktet och gynna
hasselbuketterna, rönn och små ekar.
Spara partier med tätare underskikt.
Röj bort sly som vandrat in på grusplanen.
Yta 1: Ta bort enstaka av de stora asparna.
Låt underskiktet vara tätare här. Röj sly som
växer ut på ridstigen.

Röjning (2016)

Fördjupad
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Naturparksplan
del 2
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29. Badhusvägens naturpark

Näsbypark

Badh
usvä

Kråk udd sväg en

gen

1

Skala 1:2000
Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
136

2. Södra Täby

29. Badhusvägens naturpark
Södra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Badhusvägens naturpark (2,4 ha)

Näsbypark
Ägare: Täby kommun

,KHODRPUnGHW¿QQVWDOODYROLNDnOGUDURFKPHGYDULHUDQGHNDUDNWlU. Det
¿QQVRFNVnVW|UUHO|YWUlGDYEnGHlGHOO|YRFKDQGUDDUWHU5XQWDQGGDPPHQ
växer glest stående lövträd. Underskiktet i hela området består omväxlande av
WDOOHQEXVNDUHNKDVVHOU|QQRFKVlOJ'HW¿QQVRFNVnQ\SRQEXVNDUV\UpQ
slånbär och enstaka små granar.
x
x
x
x
x
x

Friställda stora gamla träd av alla sorter
Enstaka träd i mellanskiktet
Utvalda årsskott (ek, ask, lönn, al, tall, björk) för framtidens stora träd
Framröjda hassel- och rönnbuketter
Friställda enbuskar
Liggande och stående (endast norra delen) döda träd

Yta 1:
x Friställda tallar och stora lövträd
x Framröjda små och mellanstora träd av både tall och ädla lövträd,
ädellöv prioriteras
x Avgränsade buskage av nypon, syren och slånbär
x Liggande döda träd
Gallra bort träd som stör tallkronor och ädla
lövträd.
Röj där underskiktet är tätt och gynna
framför allt hassel och små friska träd av
ädellöv.
Lämna död ved enligt målen.

2PUnGHW¿QQVPHGLGHQnUOLJD
slyröjningen!

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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30. Kråkuddsvägens naturpark

Näsbypark

Skala 1:2000

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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30. Kråkuddsvägens naturpark

Näsbypark

Södra Täby

Kråkuddsvägens naturpark (1,8 ha)

Beskrivning

Stora grova lövträd varav en del har något trängda kronor. Under växer
enstaka grupper av små granar, sporadiskt med enbuskar och små lövträd.
,PHOODQVNLNWHW¿QQVDVNHNO|QQRFKEM|UN0RWlQJHQYl[HUEHUJWDOODU
tillsammans med nyponbuskage och enstaka lövträd.
På den bergiga sträckan växer stora frodiga tallar med övervägande kal mark
mellan träden. Glest underskikt av små och mellanstora tallar, enbuskar,
U|QQDVSRFKQ\SRQ2YDQI|UEHUJHW¿QQVHQWlWDUHWDOORFKJUDQJUXSS0RW
stranden växer fritt stående stora lövträd (ask, al, sälg, björk). Längst i söder
¿QQVlQQXPHUDDVNRFKVWRUDKlJJDUPHGEXVNDJHDYDQGUDEXVNYl[WHU

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Friställda stora grova träd
Träd av alla sorter men ädla lövträd prioriteras
Utvalda årsskott (ek, ask, lönn, al, tall, björk) för framtidens stora träd
Enstaka grupper av små granar (höggallras)
Avgränsade buskage av t e x nypon eller slånbär
Enbuskar
Hassel och rönnbuketter
Död ved

Friställ de lövträd som behöver det i norra
delen.
Gallra bort gran som konkurrerar i
tallkronorna.
Röj bort de största av granarna i de små
grupperna i underskiktet.

Området ingår i den årliga
slyröjningen.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
139

2. Södra Täby

31. Kråkuddens naturpark
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Skala 1:2000
= Utblickspunkt
Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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= täta områden för fågellivet

2. Södra Täby

31. Kråkuddens naturpark

Näsbypark

Södra Täby

Kråkuddens naturpark (1,0) ha

Beskrivning

Kråkudden är en liten naturpark med stort rekreationsvärde alldeles intill
6WRUD9lUWDQ/lQJVWXWSnXGGHQ¿QQVNDODEHUJKlOODUPHGHQEDGEU\JJDRFK
HQJULOOSODWVI|UDOOPlQKHWHQ,RPUnGHWYl[HUEnGHGHQVlOOV\QWDJHWDSHOQRFK
ÀHUDROLNDlGHOO|YWUlG DVNHNO|QQDOPN|UVElUOLQG 
Yta 1:'HWlWDEXVNVQnUDYVOnQQ\SRQJHWDSHORFKKDJWRUQVRP¿QQVXWPRW
vattnet och vid Råholmsvägensslut (vändzon) är mycket viktiga för områdets
rika fågelliv och ska bevaras.

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

x
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x

Ägare: Täby kommun

Tät ädellövskogslund
Friställda grova gamla träd
Framröjda lättframkomliga stigar
Enstaka utblicksluckor
Stående och liggande döda träd

Yta 1:
x Framröjda täta buskpartier
x Enstaka fristående träd
x Enstaka utblicksluckor (2-3 st)
Frihugg alla grova gamla träd.
5|MIUDPGHEH¿QWOLJDVWLJDUQD
Gynna ovanliga träd/buskar (hagtorn, slån
äppelträd, getapel)
Spara täta områden med ask och lönn.
Yta 1: Röj fram utblicksluckorna men
bevara snåren täta mellan dem.
Frihugg grova träd.
Gynna ädellöv.

Röjning/gallring (2015)
OBS! Området ingår i den
årliga slyröjningen.
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2. Södra Täby

32. Sjövägens naturpark

Näsbypark
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Skala 1:2000
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2. Södra Täby

32. Sjövägens naturpark

Näsbypark

Södra Täby

Sjövägens naturpark (0,8 ha)

Beskrivning

Glest stående väldigt gamla tallar med grova grenar och kraftiga kronor.
Enstaka och i grupp stående mycket stora alar. Nyponbuskage och en mindre
grandunge. Gångväg.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Fritt stående grova gamla tallar
Stora alar enstaka och i grupp
Avgränsade nyponbuskage
Utvalda årsskott av tall, al och ädla lövträd
Enstaka små låga grangrupp/grupper

Gallra bort en (1) gran som konkurrerar med Gallring i grangrupp (2016)
en ek.
Området ingår i den årliga
slyröjningen.
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2. Södra Täby

33. Parkgården-tennisklubben
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Skala 1:2000
Södra Täby

Parkgården-Tennisklubben (1,7 ha)

Beskrivning

Naturpark med parkkaraktär. Stora grova ädla lövträd med underskikt av
hasselbuketter och ädellöv.
x Ädellövskogslund (Lind, lönn, ask, ek, alm, körsbär,bok)
x Hasselbuketter
x Framröjda utvalda årsskott av ädellövträd för nästa generation träd.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Området gallrades/röjdes 2010.
Lämpligt att plantera ett par bokar för
trädslingan.
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Ägare: Täby kommun

Gallring (2016)
Området ingår i den årliga
slyröjningen.
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34. Tornvägens naturpark

Näsbypark
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Skala 1:2000
Södra Täby

Tornvägens naturpark (2,1 ha)

Beskrivning

Glest stående stora, grova tallar med under- och mellanskikt av gran, tall
och löv. Stora granar. Glesare parkliknande skog i kanterna mot Park- och
Slottsvägen.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

x Friställda stora, gamla tallar
x Enstaka stora aspar
x Gran enskilt stående och i grupp, träd i alla skikt. Speciellt bakom
villorna på Tornvägen
x Framröjda rönn och hasselbuketter
x Friställda ekar både stora och små
x Friställda sälgar
x Liggande död ved
x Något glesareövergångszon mot Parkvägen och Slottsvägen
Friställ de stora tallarna.
Gallra bland alla träd i mellanskiktet.
Gynna rönn, sälg och ek.

Röjning (2016)
Delar av området ingår i den
årliga slyröjningen.
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2. Södra Täby

35. Slottsleken
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Södra Täby

Slottslekens naturpark (0,7 ha)

Beskrivning

Stora grova lövträd varav många är ädellövträd. (ask, ek, lönn, lind). Ett
XQGHUVNLNWDYKDVVHOEXVNDU(QVWDNDWDOODURFKJUDQDU(QSXONDEDFNH¿QQVL
slänten. Lekplats.
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

Ädellövskogslund
Stora friställda lövträd
Underskikt av storvuxna hasselbuketter och rönnar
Enstaka barrträd
Begränsad överväxt av pulkabacken

Frihuggning av de största träden.
Utglesning av hasselbuketterna.
Krontaket hålls tillräckligt öppet över
pulkabacken.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Skala 1:1000

Urglesning (2011).
Området ingår i den årliga
slyröjningen.

