
Skötsel av skogsmark på Tidö-Lindö 

 

Lövskog och lövdominerad skog 
Huvuddelen av Tidö-Lindös allmänningar består av ädellövskog, alsumpskog, eller andra 
lövrika skogar. Med ädellövskog menas lövskogar med hög andel ek, lind, lönn, alm, ask och 
fågelbär. 

I de torrare markernas lundar och blandskog dominerar ädellövträd och björk. I synnerhet 
ädellövskogarna på Tidö-Lindö har ett mycket högt naturvärde. Den fridlysta misteln har här i 
Västra Mälaren sin huvudutbredning i norra Europa. Även lindarna, som är mistelns 
viktigaste träd, har en särskilt rik insektsfauna i denna del av Mälaren. Fältskiktet i 
ädellövskogarna är mycket rikt och här växer bland annat skogsbingel, myskmadra, 
stinksyska och storrams. 

De fuktigare skogarna växer ofta på tidigare sidvallsängar eller mark som varit för blöt för att 
brukas. Klibbal utgör här det dominerande trädslaget och i fältskiktet finns växter som 



blåtåtel, älggräs, kärrsilja och svärdslilja. På flera håll har även de icke-önskvärda invasiva 
arterna jättebalsamin och jätteloka etablerats. 

Många fåglar lever i lövskogarna, där karakteristiska fåglar för Tidö-Lindö som gröngöling, 
stare, gök, stenknäck och steglits häckar, men även mindre vanliga arter som dubbeltrast och 
mindre hackspett.  

Barrskog 
Barrskogen på Tidö-Lindö har en ganska begränsad utbredning och förekommer främst på de 
högre partierna centralt på Tidö-Lindö. Hällmarkstallskogen på Uggleberget utgörs av en karg 
skogsbergsnatur där bergsklipporna har rikligt med växande mossa och ormbunkar. Tall, 
krattekar och gran med inslag av björk dominerar i området. På lägre höjd i samma 
allmänning växer granar. En lite rikare talldunge växer vid stigen nära Skaskärsvägen. Även i 
allmänningarna runt Fasanvägen/Kråkskärsvägen växer fina äldre tallar. 

Barrskogarnas flora skiljer sig inte markant från blandskogens men här finns ett större inslag 
av mossor, lavar, svampar och ormbunkar.  

Skötsel av skogsmarken 
Skogarna ska i huvudsak lämnas orörda. All icke-regelbunden gallring och röjning leder till 
slytillväxt och gör skogarna tätare, något som inte är önskvärt. Viss skötsel tillåts dock, till 
exempel  

• röjning för att hålla stigarna öppna (se särskild beskrivning),  
• borttagande av invasiva arter som till exempel jättebalsamin, jätteloka, parkslide och 

oönskade förvildade trädgårdsväxter (se särskilda beskrivningar), 
• borttagande av farliga träd längs tomtgränser, vägar och stigar 
• eventuella insatser för att etablera en brynzon mot öppen mark, t.ex. tomtgräns 
De två sistnämnda åtgärderna ska förankras med Tidö-Lindös styrelse innan åtgärd. Om en 
brynzon etableras bör prioriterade buskar och växter sparas – se beskrivning om öppna 
trädmiljöer. 
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