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Område 1

I det här området rekommenderar vi att det utförs en selektiv gallring av träd. Döda/döende och 
farliga träd, mestandels björk, bör avlägsnas helt och lämnas i faunadepåer för att gynna den 
biologiska mångfalden.

De stora askarna som omgärdar vägen behöver reduceras och/eller avlastas i kronans tunga och 
veka strukturområden.

Den selektiva gallringen är ett sätt att framtidssäkra området och behålla träd som är strukturellt 
rätt.
Vissa aspar bör behållas för mångfalden av trädarter i området.
Vid parkering ska träd och buskar som växer mot belysning tas bort.

Område 2

Till vänster om den nya gångvägen mot stranden:
 Gallring av slyträd runt ekarna. Behåll  hassel och lågväxande buskar.

Fäll alla almar och utför selektiva fällningar, behåll träd för framtiden.
Stor döende lind vid gångväg bör tas ner till en säker trädruin/högstubbe för att gynna den 
biologiska mångfalden.
Alla träd vid strandkanten ska lämnas utan åtgärd.

Område 3

Selektiv gallring av slyträd i utkanten av området.
Detta för att säkerställa en ny generation träd (nytt trädbestånd) utan för mycket framtida problem.
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Område 4

Till höger om den nya gångvägen:
 Fällning av döda och döende almsjuka almar.
Vi rekommenderar att ni bygger en hög faunadepå av det döda trädet under den stora eken.

Stäng av den gamla gångvägen genom skogen eller sätt upp skyltar som varnar för farliga träd och 
att området beträds på egen risk.

Låt hela området växa fritt 3-5 växtsäsonger. När området växt upp ska selektiv gallring utföras. 
Hänsyn ska tas till den biologiska mångfalden och till träd med lång livslängd ca 100-150 år.

Träd nära strand och tomter behöver ett annat underhåll än övriga träd i området.
Alla lindar som är angripna av Mistel behöver ses över så det finns ett hälsosam balans mellan träd 
och parasit.

Fällning av slyträd runt redan etablerade träd kommer behövas utföras vart tredje till vart fjärde år.  
Rekommendationen är att det utförs under tidig sommar då slyträden helt har utvecklat sin 
bladmassa, detta för att tömma deras energireserver och minska slyets eventuella återväxt.

Träden som omgärdar den öppna gräsytan ska betraktas som högprioriterade på grund av den öppna
ytan och byggnader.
Fällning av träd som bedöms som farliga/hög risk. 
Första steget är att försöka behålla vissa träd om möjligt, speciellt den stora lönnen.

Område 5

I mitten av området ska ingen selektiv gallring utföras inom de närmaste fem-sju åren. Detta för att 
de små trädplantorna har möjlighet att etablera sig.
Det behövs en åtgärdsplan på de större hasslarna som konkurrerar med de yngre lindarna.

Alla små, medel och stora slytäd som konkurrerar direkt med de unga lindarna behöver fällas. Detta
är återkommande och ska utföras under de nästkommande femton-tjugo åren.

Alla medelstora och stora Lindar i den yttre ringen av detta område är i väldigt dålig kondition och 
ska hållas så mistelfria som möjligt.

Detta område inkluderar också sandstrandområdet som innehåller tre medelstora Björkar
Dessa träd är för närvarande i gott skick men ska okulärbesiktigas (vta) vart tredje till vart fjärde år.

Område 6

Området består av mestandels Al med inslag av Björk och Ask.
Inget praktisk arbete behöver utföras under de närmaste tio-femton åren.
Denna rekommendation ändras om Askarna får Askskottsjukan vilket gör att området ska 
återbesiktigas vart tredje till vart fjärde år.
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Område 7

Detta område ska hållas i samma skick som det för närvarande
är i.

Den lilla gångvägen till båthamnen ska för allmänhetens säkerhet tas i beaktande.
Träd som bedöms som farliga i detta område ska fällas. Detta ska utföras innan träden är för farliga 
att frifälla eller att klättra i.

I all framtida gallring av området ska så många högkvalitativa träd såsom lindar och ekar sparas.

Om askbeståndet blir drabbat av askskottssjukan. Ska även askskott beaktas.
Vår rekommendation är att stubbhamla de stora hasslarna vart åttonde-tolfte år.

                                                                    
Douglas Wells. 
VD Wells Trädvård AB 

Certified European Arborist (ETW) ID 000491
NCH ARB City & Guilds
NPTC, QTRA
Swedish safety coordinator BAS U & P
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