PLANDEL
DELOMRÅDEN 1-17
Holmens gemensamt förvaltade mark har delats in i 17 namngivna
områden , som vart och ett har fått en beskrivning, målbild och
riskanalys samt rekommendationer för skötsel och bevarande.
Beskrivning: anger nuvarande sammansättning, skick, påverkan och
nyttjande av resp. område.
Målbild och riskanalys: anger lämplig långsiktig utveckling av resp.
område med hänsyn till bevarandet av naturvärden på platsen samt
fördelning av naturtyper på Holmen i stort, framtida nyttjande samt
ev. risker med föreslagen eller utebliven skötsel.
Rekommendationer: anger förslag på näraliggande skötsel/åtgärder
för resp. område för de närmaste 3-5 åren.
NR1
BADÄNGEN OCH BACKEN BAKOM BREVLÅDORNA

Beskrivning:
Området har trolig historik som slåtteräng och/eller betesmark . Den
nedre delen mot vattnet sköts idag med gräsklippare som öppen
ängsmark för bad- och picknickändamål. Enstaka grova alar och en
pil utgör resterande bård mot Mälaren rakt nedanför badängen,
nordvästra delen av bården mot vattnet är tät och igenvuxen, här
finns al,ask och alm.
Den övre delen av området har ett yngre relativt tätt trädbestånd
bestående framförallt av ek, ask och apel. Denna del sköts med
återkommande röjning av buskskiktet.

Målbild och riskanalys:
Området ska bevara sin funktion som bad- och rekreationsplats, med
tillgång till både sol och skugga. Långsktigt bör några av ekarna ges
möjlighet att tillväxa och bli av mer bredkronig karaktär. Utebliven
gallring hindrar detta. Utebliven gräsklippning och röjning av
buskskiktet leder till igenväxning.

Rekommendationer:
Skötseln av badområdet genom gräsklippning i den nedre delen och
röjning i den övre delen bör kontinuerligt fortsätta. Befintliga alar
samt pilen rakt utanför badet bevaras. Detta bibehåller
mälarkaraktären och ger möjlighet till både sol och skugga. I den
nordvästra delen av strandbården, som idag är tät och igenvuxen,
kan några siktgluggar öppnas upp genom försiktig gallring/röjning
bland alarna. Undvik en alltför jämn gallring av typen ”spjälstaket”
vid strandkanten.
I den övre delen av området har ett förslag på gallring i ek- och
askbeståndet markerats med band. Rekommendationen är att
genomföra denna gallring, då gynnas kvarstående ek samt en större
vildapel.
I överkant av området nära vägen kan med fördel på ett mindre
område buskvegetationen, ffa slån släppas upp. Detta ger ett visst
insynsskydd mot vägen och minskar röjningsbehovet samt gynnar
den biologiska mångfalden.
NR2
VID STIGEN TILL BADÄNGEN

Beskrivning:
Långsmal slänt som utgör övergångszon mellan historiskt öppen
(ängs)mark och skogsdominerad betesmark.. Detta är ett typiskt f.d.
skogsbryn med arter som slån, hagtorn, nypon mm. Remsan
befinner sig i en sen successionsfas under igenväxning. Ett trädskikt
av framförallt ek och ask har etablerats. Ask kommer även upp i
buskskiktet.
Målbild och riskanalys:
Remsan ska bibehålla och helst förbättra karaktären av slutet
halvhögt skogsbryn. Detta är en värdefull biotop och refugium för
både insekter och fåglar. Pågående igenväxning kommer dock att på
sikt omforma området till tät lundaratad skog på bekostnad av det
ljuskrävande buskskiktet bestående av slån, hagtorn mm.
Rekommendationer:
Trädskiktet gallras utifrån ett förslag som har bandats. Befintligt
asksly mm. i buskskiktet röjs också bort. Brynvegetationen gynnas
genom åtgärden och kan på sikt utvecklas och återta ”förlorad mark”.
En ny bedömning av trädskiktet bör göras efter ca 5-7 år, ytterligare
gallring är då troligen aktuell under förutsättning att det
”blommande och bärande” buskskiktet utvecklats väl och asksly
hållits undan. Långsiktigt är det möjligt att erhålla en ljus men tät,
marktäckande brynmiljö.
NR3
KILEN VID ANSLAGSTAVLAN OCH RUNT INFORMATIONSKUREN

Beskrivning:
Litet område av hagmarkskaraktär. Trädskiktet bstår av ek,
buskskiktet av hägg, en, apel, hagtorn, en mm. Tidigare röjt i
omgångar, men f.n. tätt och igenväxande.
Målbild och riskanalys:
Detta lilla område utgör en del av entrén till Holmen. Här fnns också
en anslagstavla och informationskur. Området ska se ljust och
representativt ut, även trafiksikten bör beaktas, utblick över dalen är
möjlig. Utebliven skötsel medför ett snårigt och tätt underbestånd.
Rekommendationer:
Underbeståndet (buskskiktet) röjs för att gynna vildapel, hagtorn, en.
Åtgärden upprepas vart annat/tredje år.
NR4
TREKANTEN

Beskrivning:
Triangelformat område mellan vägar och i bebyggelsen av
parkkaraktär. Trädskiktet domineras av ek, men det finns även lönn,
någon gran och tall mm.
Trädbeståndet är ca 50-60 år gammalt, barrträden(som är äldre)
undantagna. Buskskikt saknas, då området röjs kontinuerligt.
Målbild och riskanalys:
Lämpligen bibehålls en öppen parkartad karaktär med god
genomsikt i detta läge ”mitt i byn”. Utebliven röjning skulle snabbt
leda till igenväxning och en mer sluten lundartad skogsdunge.
Underlåtenhet att gallra i trädskiktet kan leda till dåligt utvecklade
kronor på ekarna.
Rekommendationer:
Trädskiktet glesas ur något enl. bandat förslag för att gynna
kvarvarande stammar. För att på sikt kunna utveckla breda kronor
behöver ekarna stå fritt från varandra utan grenkontakt med ett
minsta avstånd på 2-3m i nuvarande beståndsålder vilket ökas till 510 m avstånd på mycket lång sikt när träden uppnått 100-150 års
ålder. Röjning av buskskiktet fortsätter som hittills, dock kan några
hasselbuketter eller andra arter släppas upp för att ge ett mer
naturligt utseende. På sikt bör också övervägas att plantera
något/några ädla lövträd(ek, lind, lönn, ask eller alm – gärna lind som
är skuggfördragande) då föryngring helt saknas.
NR5
SÖDRA STRANDREMSAN

Beskrivning:

Strandskog under stark påverkan av sikthuggningar. Trädskiktet
består växelvis av al, alm, ek, björk, ask, pil samt enstaka gran. Hägg,
hagtorn,slån mm kompletterar som underbestånd. Vissa partier av
strandremsan är starkt förändrade och närmast att betrakta som
anlagd trädgård. Framkomligheten varierar från lättgånget till
svårforcerat.
Målbild och riskanalys:
Strandområdet tillhör Holmens vackrare delar med utsikt över
Mälaren. Kvarvarande skogsbestånd bör bevaras för att värna
mälarkaraktären. Bitvis kan målet vara att åteskapa en naturlig
strandvegetation för att åstadkomma en sammanhållen strandlinje.
En påtaglig risk är att ytterligare träd fälls i utsiktssyfte.
Rekommendationer:
Ytterligare trädfällning bör helt undvikas. Befintliga öppningar och
gluggar kan och bör underhållsröjas (dock med inriktningen att
tillvarata spontan och för området naturlig föryngring av lågväxande
, blommande buskvegetation), likaså kan en viss
framkomlighetsfrämjande röjning ske i ett smalt stråk ovanför
strandlinjen så att det blir möjligt att passera ”mellan tomterna”.
På sikt finns möjligheten att ordna med en enkel stig ”runt Holmen”,
om samfälligheten så beslutar.
NR6
BONDKROKEN MED BADBERGET

Beskrivning:
Mycket vackert område med höga naturvärden. Det s.k. badberget
utgörs av ett kalt berg med fri utsikt över Mälaren. Nedanför och
intill finns en äldre blandskog av ek, alm, ask, al och mäktiga
pelargranar av en ovanlig formtyp med kraftfull och lång grönkrona.
Området är i stort opåverkat, viss utglesning av trädskiktet har
tidigare skett i den södra och norra delen. Partier med stora enar,
apel samt en grupp lindar finns strax norr om badberget. En
välfrekventerad vandringsstig passerar intill området.
Målbild och riskanalys:
Målet för området är bevarade höga natur- och rekreationsvärden.
Fri utveckling av skogen bevarar en lång skoglig kontinuitet, detta
innebär att även vindfällen och högstubbar lämnas utan åtgärd,
såvida inga säkerhetsrisker uppstår intill stigen.
Området utgörs av en mycket stabil naturtyp som förändras mycket
långsamt.
Rekommendationer:

Inga åtgärder bör ske, utom möjligen av säkerhetsskäl utmed
vandringsstigen. På mycket lång sikt kan det bli aktuellt att röja bort
uppväxande trädföryngring på själva badberget.
NR7
NORRA STRANDREMSAN

Beskrivning:
Strandskog under stark påverkan av sikthuggningar. Trädskiktet
består av ask, ek, björk, asp,al, pil mm. Ett underbestånd av hägg,
rönn mm. finns bitvis. Delar av området sköts genom klippning av
gräs och vass. Framkomligheten varierar men är bättre än på södra
strandremsan.
Målbild och riskanalys:
Ytterligare en mycket vacker del av Holmens grönområden med
utsikt över Mälaren. Målet bör vara att bevara den befintliga
strandskogen med dom avbrott genom öppningar som redan finns.
Risk finns att ytterligare träd fälls i utsiktssyfte.

Rekommendationer:
Ytterligare trädfällning bör helt undvikas. Befintliga öppningar och
gluggar utmed strandkanten kan och bör underhållsröjas. En viss
röjning i framkomlighetsfrämjande syfte kan ske i ett smalt stråk
mellan tomterna och strandlinjen så att det blir möjligt att passera
området. På sikt finns möjlighet att länka samman en enkel ”stig runt
Holmen” med motsvarande avsnitt i område 5 och bef. stig intill
område 6.
NR8
TAPPEN/FÅGELUDDEN

Beskrivning:
Denna del av Holmen utgörs av en strandskog till största delen i sitt
opåverkade naturtillstånd. Beståndet av al,pil,ask,alm,ek mm utgör
en ursprunglig naturmiljö av mälarkaraktär. Hela området är på
grund av tät undervegetation och fallna stammar svårtillgängligt. Den

yttre delen av udden, ”Tappen”, är vid högvatten skild från fastlandet.
Området utgör en viktig biotop för fågellivet.
Målbild och riskanalys:
”Tappen” bör bevaras i ett fortsatt orört tillstånd.
Vattenståndsvariationer i Mälaren påverkar träden nära strandlinjen
och antalet fallna träd eller stående död ved kommer att långsamt
öka, vilket gynnar den biologiska mångfalden.
Rekommendationer:
Inga åtgärder och ingen upprensning bör ske, så att
urskogskaraktären och områdets biologiska värden skyddas.
NR9
NORRA UDDEN/BJÖRKBACKEN

Beskrivning:
Norra udden utgörs av en gles äldre blandskog med inslag av
björk,ek,ask,al och asp. Enstaka grova tallar och granar förstärker
känslan av skogshage. Området är kontinuerligt underröjt och
albården mot Mälaren är bitvis luckig efter avverkning. Vacker
sjöutsikt åt flera håll.

Målbild och riskanalys:
Norra udden kan lämpligen behålla sin karaktär som gles skog med
grova träd, lämpligen med en successivt ökande andel björk(så att
karaktären ”björkhage” utvecklas). Kvarvarande albård i
strandlinjen bibehålls orörd. Ytterligare trädfällning eller förlust av
stående träd genom vindfällning kan ändra områdets karaktär.
Alltför hård underröjning äventyrar den långsiktiga
skogsföryngringen.
Rekommendationer:
Trädfällning utöver några enstaka träd som markerats med band bör
ej ske. För att långsiktigt säkra tillgången på nya, yngre träd
(föryngring) måste en del av självsådda plantor och/eller rotskott
sparas vid kommande underröjningar. På sikt kan plantering av träd i
luckor bli aktuell. En möjlighet är att konsekvent släppa upp spontan
föryngring av björk eller stödplantera björk så att karaktären av
björkhage(som idag finns på en del av ytan)bevaras och utvecklas.
Yngre björk behöver i så fall hållas fri från konkurrerande
vegetation/träd då den behöver god tillgång till ljus.
NR10
BÅTUPLÄGGNINGSPLATSEN

Beskrivning:
Öppen, röjd ängsyta (dvs. mark där träd och buskar kontinuerligt har
hållits undan och där en naturlig gräs- och örtvegetation har
etablerats) med enstaka grova alar och granar kvar vid vattnet.
Området används som båtuppläggningsplats.
Målbild och riskanalys:
Området behålls som öppen ängsmark. Kvarvarande träd vid vattnet
är vindutsatta och riskerar att att falla vid hård vind.
Rekommendationer:
Regelbunden röjning av rotuppslag bör ske för att hålla slänten för
båtuppläggning öppen. En stor gran i dåligt skick har markerats med
band för avverkning. Övriga träd vid vattnet bör stå kvar.
På sikt kan det bli aktuellt att plantera något träd vid vattnet.
NR11
GRANDUNGEN MED BALSAMINSTIGEN

Beskrivning:
Äldre gles och luckig grandominerad skog med tillhörande albård
mot Mälaren. Enstaka tall, ek, alm mm. Beståndet har god genomsikt
och karaktär av pelarsal. Albården vid sjön är tidigare gallrad med
bitvis omfattande rotuppslag från al, ask, hägg, rönn mm. som
konsekvens. Välfrekventerad stig längs med vattnet.

Målbild och riskanalys:
Lämpligt mål för området är en kontinuerligt bibehållen
barrblandskog med inslag av lövträd. I dagsläget är skogen i stort sett
jämnårig och föryngringen genom självsådd bristfällig. Frekvensen
rotröta på granarna kan förväntas öka med stgande ålder och risk
finns för stormskador.
Rekommendationer:
Ingen trädfällning bör ske. Spontan föryngring av gran och övriga
trädslag måste värnas och ingen underröjning bör ske. Vid utebliven
eller sparsam självföryngring i slänten kan det på sikt bli nödvändigt
att plantera barrträd i luckor.
Befintliga siktgluggar i albården bibehålles genom röjning, men spara
mer av undervegetationen kring grupper av al. Närmast båtbryggan
bör albården unerröjas för att förbättra sikten.
NR12
HALLONGLÄNTAN

Beskrivning:
Litet hygge som uppstått genom stormfällning och avverkning. På
den näringsrika marken har snår av kvävegynnade arter såsom
hallon etablerats. Till stor del saknas återväxt av träd.
Målbild och riskanalys:
Detta lilla hygge bör återbeskogas. En ny trädgeneration är
motiverad både av estetiska, biologiska och klimatskäl. Slänten har
historiskt haft kontinuitet som skogsmark och kan genom
återbeskogning bidra till att Holmen bibehåller sin skogsvolym, när
samtidigt en hel del träd försvinner på tomtmark. I nuläget kan
dessutom hård vind medföra ytterligare vindfällen bland kantträden
runt ytan.
Förslag på trädslag för plantering är lönn, lind och fågelbär. (För)sommartorka kan vara en riskfaktor vid plantering, varför initial
bevattning kan vara lämplig.
Rekommendationer:
Plantering av ca 25-30 träd (Lönn, lind, fågelbär). Tillsyn och
bevattning vid behov under de 3 första åren. Hindrande och
kvävande vegetation röjs kring nyplanterade träd.
En uppskattning av kostnaden för planteringen ligger på ca 500
kr/träd. Då förutsättes att träden är ca 1,5 m höga och når över
befintlig vegetation.
NR13
UTSIKTSBERGET

Beskrivning:
Utsiktsberg med brant stup ner mot båtklubbsbryggan och vattnet.
Vegetation(träd och buskar) har löpande röjts bort. Den nordvästra
kilformade kanten är f.n. igenvuxen av div. rotuppslag av ek, rönn
mm.
Målbild och riskanalys:
Utsiktsberget bevaras öppet med fri sikt över Mälaren. Utebliven
röjning av rotuppslag och övrig buskvegetation kan snabbt försämra
sikten.
Rekommendationer:
Regelbunden röjning inkl. den den idag igenväxta nordvästra kilen.
Enstaka lågväxta enar, nyponsnår, fläder mm. kan sparas.

NR14
BÅTKLUBBSKLACKEN

Beskrivning:
Bergklack med lövskogsbevuxen rasbrant(intill utsiktsberget).
Trädskiktet består av ek, asp, alm, lind, och lönn samt i

underbeståndet hägg och rönn. Branten är snårig och otillgänglig,
men har ett högt naturvärde.
Målbild och riskanalys:
Den befintliga ädellövlunden ska bevaras. Biotopen är långsiktigt
mycket stabil.
Rekommendationer:
Området lämnas för fri utveckling. Trädfällning eller röjning
påverkar naturvärdet negativt. En zon närmast runt båtklubbens
förrådslänga hålls öppen genom röjning.
NR15
EKKILEN

Beskrivning:
Ett litet kilformat område med en mäktig ek som dominerande inslag.
Den stora eken minner om ängsbrukets historia i området.
Målbild och riskanalys:
Den stora eken ska värnas och ev. framtida konkurrerande träd
hållas undan. Befintliga almar i delvis dålig kondition som står
under/intill och påverkar inte eken och kan stå kvar.
Rekommendationer:
Inga åtgärder är aktuella. Ev. tyngre torrgrenar på eken, som kan
utgöra en säkerhetsrisk i framtiden, kan kapas av. Slån som tidigare
funnits på denna plats och naturligen hör till denna miljö kan
lämpligen släppas upp alt. återplanteras.
NR16
LINDBACKEN

Beskrivning:
Liten slänt mellan Blåsippevägen och ovanförliggande skogsområde.
Gles skog av gran, ek, sälg, lind mm. Grova rötskadade granar har
nyligen avverkats. En mycket gammal mångstammig lind växer i
bergkanten och täcker tillsammans med rotskotten en del av marken.
Målbild och riskanalys:
Lämpligt mål för slänten är att låta linden växa till och ge den
tillräckligt utrymme. Flera av dom övriga träden står nära befintliga
ledningar och kan av resp. ledningsrättsinnehavare behöva beskäras
eller fällas på sikt.
Rekommendationer:
Ett antal träd som stått trångt och är i sämre kondition har markerats
som lämpliga att avverka. Linden bör kontinuerligt hållas fri från
konkurrerande träd.
NR17
”STORSKOGEN”

Beskrivning:
Holmens största sammanhängande skogsdunge. Gran och tall
dominerar skogsbeståndet, men ett inslag av ek, björk och asp finns.
Det dominerande trädskiktet är i huvudsak likåldrigt (80-100år) men
det finns ett inslag av träd i yngre åldersklasser. Den västra delen av

området är kraftigt underröjd och utglesad i trädskiktet. På den
högsta punkten finns en registrerad fornlämning (bronsåldersgrav?).
Målbild och riskanalys:
”Storskogen” bör bevaras och utvecklas som en barrblandskog med
träd i alla åldrar. En förutsättning för en kontinuitetsskog med
löpande föryngring är att underröjning ej sker och att självföryngring
i luckor sparas. Ett inslag av stående och liggande död ved är
önskvärt med tanke på den biologiska mångfalden (insekts- och
fågelliv).
Rekommendationer:
Ev. trädfällning i området måste ske selektivt och ytterst
återhållsamt. Mindre träd och självsådda plantor ska alltid sparas för
att säkerställa återväxten på sikt. Spara även torrträd, högstubbar
och något vindfälle med tanke på fågellivet. En zon närmast
fornlämningen hålls fri från träd och buskar.

