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Närvarade:  

Kristina Hansson 

Hans Thell 

Heidi Leppäniemi 

Nicklas Monrad 

 

  

Ej närvarande: Lars Hallstadius  

 

Syfte med mötet var att reda ut: 

 Finns tidigare inventeringar gjorda på ön? 

 Finns naturvärden som kan hamna under skyddad natur på ön? 

 Kan länsstyrelsen hjälpa till med översiktlig inventering av allmänningar? 

 Kan länsstyrelsen hjälpa till med underlag till skapandet av långsiktig naturvårdsplan? 

 

Mötet började med att Kristina berättade att hon arbetar på Länsstyrelsen med naturinventeringar 

av skogsmark och beredande av skydd för marker med höga naturvärden.   

Finns tidigare inventeringar gjorda på ön? 

Kristina gav oss bakgrund till öns historia och hade innan mötet också gjort en översiktlig inspektion 

med guidning av Hans Thell. 

Kristina berättade att Tidö-Lindö vid förra sekelskiftet var täckt av blandskog (många av de träden 

finns kvar på våra marker) och ängsmarker, så som Västerängen. (Se karta bilaga 1)  

Endast tre hus fanns på ön vid denna tid. 

En möjlig väg att gå vid framtagningen av en långsiktig plan för våra allmänningar är att försöka 

återskapa den natur som en gång funnits, dvs. blandad skog och ängsmark. Målet skulle kunna vara 

att återställa balansen av just blandskog. 

Det finns en gammal beskrivning och bedömning av naturvärdena vid Västerudden, se bilaga 2: 

 



 
 
"Västerudden är av stort vetenskapligt och socialt intresse trots den obetydliga arealen. De 

vetenskapliga värdena baserar sig på den rika lundvegetationen och förekomsten av 

sällsynta insekter och de sociala på att udden utgör ett för allmänheten tillgänglig badplats i 

en tilltalande natur som för övrigt är i anspråkstagande för sommarstugebebyggelse. Det är 

väsentligt att udden får bibehålla sin nuvarande karaktär och att gamla lövträd (även döende) 

får stå kvar till fromma för fågel- och insektslivet. Med undantag för vissa lundpartier är 

området tämligen slitagetåligt." 

 
Finns områden på ön som skulle kunna falla under skyddad natur? 

Kristina visade en karta över gränsen för strandskyddet som dock upphävts då ön fick en detaljplan 

för bebyggelse. Att strandskyddet upphävts betyder inte att vi kan göra hur vi vill. Vi behöver ändå ta 

hänsyn till skyddade växter och djur, och vid större ingrepp konsultera Länsstyrelsen enligt 

miljöbalken (bilaga 3). 

Vad gäller våra allmänningar berättade Kristina efter rundvandring att hon tyckte vi har väldigt fin 

natur och blev imponerad av variationen: Strand, gamla ängsmarker, sumpskogsområden, höjder och 

många fina ädellövträd.  

Till familjen ädellövträd hör ask, ek, alm, bok, lind, lönn och fågelbärträd.  Ask växer gärna där det är 

mycket fuktigt medan ek trivs på frisk, väldränerad mark med hög näringshalt, men även på hällmark. 

Alla andra ädellövträd kräver friska och näringsrika marker. Att det "växer så det knakar" är bevis för 

att vi har friska, näringsrika marker. 

Ädellövskog är den mest artrika skogstypen i Sverige, särskilt om den fått vara ifred under en lång 

tidsperiod. I gamla ädellövträd, främst ek, trivs många insekter, däribland flera vedlevande 

skalbaggar.  Generellt råder i vårt land brist på gamla levande träd, död ved och skog med 

trädslagsvariation, en typ av miljö som är viktig för många hotade arter.  

(Bild på ädellövskog) 

 

 



 
 
Förslag hur vi skall fortsätta ta hand om våra allmänningar på bästa sätt. 

Naturen har sitt eget värde och ingrepp skall alltid ske med eftertanke och varsamhet. Det är för sent 

att ångra sig när t ex. en 200 år gammal ek har fällts.   

Vi bör tänka efter vad vi vill åstadkomma och hur mycket jobb vi är beredda att lägga ner.  

Innan träd fälls bör man fråga sig om ingreppet är tillräckligt motiverat. Det kanske räcker med 

beskärning om syftet är att få in mer ljus (vilket dock leder till en snabbare tillväxt av sly).  Vill vi ha 

mindre sly, så bör de stora träden behållas. Välj platser där vi öppnar upp mellan träden och fortsätt 

sedan hålla öppet på samma platser. 

Gallring bör också göras med eftertanke. Slybekämpning görs bäst från senvåren/försommaren när 

bladverket börjat komma fram och växa och sedan fram till tidig höst när lövverket fortfarande är 

grönt. Gärna flera återkommande bekämpningar.  

Under hösten när bladverket gulnat och på vintern sparar buskarna/träden sin energi nere i 

rotverket. Om man då avverkar sly så kommer det snabbt upp nya skott. 

Välj ut de fina träden, ädellövträd och speciellt stora ekar, och ge dem utrymme.  Säkra tillväxten av 

yngre träd. Bestäm vilka områden som skall lämnas helt orörda.  

Var försiktig vid rensning av al då deras rotsystem sitter ihop, dvs. en dunge kan i praktiken vara en 

enda individ. Mistel skall bevaras, däremot kan man gallra mistlarna om vi ser att ett träd mår dåligt. 

Vid sådan beskärning skall minst tre mistlar i trädet sparas. 

 

Kan länsstyrelsen hjälpa till med översiktlig inventering av allmänningar? (Bilaga 4, karta med 

numrerade allmänningar) 

Här är Kristinas förslag på naturvårdande åtgärder, efter preliminär inventering: 
 
1. Västerängen 

 Alskogen i norra delen skall ses som en enda individ och bör endast 
gallras för att inte generera totalt förslyande. Vid gallring sparas 
samlingar av träd. 

 Grässlätten kan med fördel slås årligen, men spara solitärträden. Behåll 
öppna ytor. 

 Slyet mot Askholmsvägen bör tas bort för att behålla öppet landskap 
mot ängen. Likaså slyet efter gångvägen mot norra delen. 

 Västerudden (området norr om föreningslokalen): Större träd, ekar och 
träd med mistel sparas. Dessa fungerar även som vindskydd 

 På området från stranden och söderut mot Askholmsvägen bör tidigare 
slyröjning upprätthållas, speciellt på sjösidan av gångstigen. 

 



 
 
2. Getskär 

 På norra delen, där det röjts sly i vassen, behöver man fortsätta att röja 
årligen. Ta tipsen ovan om slyröjning på allvar för att fördröja återväxt.  

 Behåll alskogen som den är, möjligen efter att ha fällt några enstaka 
individer. 

 
3. Området mellan Askholmsvägen och Rannklovsvägen 

 Naturstigar har begränsad framkomlighet pga. privata initiativ som 
Styrelsen behöver ta upp, men skulle annars kunna bli bra.   

 Röjd vassmark ger öppna ytor med en del blomarter och kan med fördel 
fortsättningsvis skötas på samma vis. 

 
4.  Allmänning norr om Lindskärsvägen 

 Många stora, fina träd. Spinkiga granar kan tas bort.  

 
5. Allmänning söder om Askholmsvägen / norr om Gräggenvägen 

 Speciell karg skogsnatur som bör bevaras. Endast manuell varsam 
gallring. 

 
6.  Allmänning utmed Lindövägen, nordväst 

 Behållet det öppna landskap som åstadkommits med privat 
klippning/skötsel. 

 
7.  Allmänning utmed Lindövägen, sydöst 

 Gallra lagom mycket träd för att behålla fritt synfält mellan stammarna   

 
8. Österängen 

 Behåll som det är (mycket jobb att gallra och att hålla gallrat) 

 
9 och 10. Nordöst om Fasanvägen 



 
 

 Dessa hann Kristina aldrig titta på. Samma rekommendation om att 
behålla stora träd. 

 
11. Nordöst om Strandvägen 

 Ev. ytterligare gallring av enstaka träd 

 

 

Kan länsstyrelsen stödja skapandet av långsiktig naturvårdsplan? 

Länsstyrelsen kan ge stöd till en långsiktig naturvårdsplan.  

Heidi påbörjar arbetet med utgångspunkt från denna preliminära genomgång.  

  



 
 

Bilaga 1. Tidö-Lindö kring år 1900. 

 

  



 
 

Bilaga 2. Äldre beskrivning av öns naturvärden 

 

 



 
 

Bilaga 3. 

 

 



 
 

Bilaga 4. Karta från tidigt 2000-tal visar allmänningar och gångstigar. 

 

 

 


