SKOGSVÅRDSPLAN FÖR HUNDY TOMTÄGARFÖRENING 2016-2026
Mål
Målet med denna skogsvårdsplan är ge oss redskap för att skapa en vacker och användbar skog för
alla medlemmar. En skog som successivt kan växa till sig och föryngras utan att det ska behövas
någon storskalig avverkning eller tunga virkestransporter som belastar våra vägar.

Inventering och skötselåtgärder
En inventering av våra skogsmarker och avverkningsytor visar att Hundby kan delas in i åtta olika
växtzoner som var och en kräver sin speciella omsorg och hantering.
Genomförande utgår från Skogsstyrelsens rekommendationer.
(Huvudansvarig grupp inom parentes)
1) Längst i norr ligger PUMPVIKEN och en våtmark med en alskog. Längs stigen finns ett större
bestånd hassel.
Skötselåtgärder: Alskogen glesades ut vid senaste avverkningen och behöver inte åtgärdas.
Friska hasselknippen bevaras, vart femte år görs en utgallring.
(Grupp 4)
2) På KÄRLEKSUDDEN dominerar lövträd med inslag av tall. På höjden ovanför grillplatsen finns
Hundbys största bestånd av ek och en fornlämning med gravfält och två gravrösen. Även i
lövskogen mellan Hundbyvägen och Torsnäsvägen finns gott om ek och en fornlämning.
Skötselåtgärder: Inom området kan man lämpligen fortsätta gynna lövträd som ek, asp och
björk samt blommande/bärande träd och buskar som rönn, druvfläder och sälg. Glesa ut runt
stora trädstammar. Utvalda hasselknippen bör lämnas orörda. Ytor vid fornlämningar hålls
öppna. I kantzonen ner mot vattnet vid grillplatsen kan man spara de enstaka grova träd som
idag finns. Inventering och utgallring av bestånd vart femte år.
(Grupp 4)
3) I KÄRRET norr om paviljongen finns ytterligare en alskog, som underhålls med dikning för att
hantera vårfloden från åkern och som glesats ut på senare år.
Skötselåtgärder: Arbetet med att hålla tillväxten av sly och älggräs i schack bör fortsätta.
Diken bör underhållas årligen. Växtligheten i slänten mot åkern bevaras men bör hållas ned.
(Grupp 4)
4) Vid PAVILJONGEN finns ett flertal ekar och en avverkningsyta som gjorts om till äng. I bortre
ändan av området är det en zon med lövträd som gränsar till tomtmark vid Vallavägen.
Skötselåtgärder: Ängen och utsikten mot sjön bör slyröjas varje år. I lövskogen bör man
gynna och ta fram de större träden som står där idag och låta enstaka ”halvstora” träd stå
kvar där det finns ljus och plats för dem att växa på. I diket mot åkern bör man bevara ekarna
och hålla efter det övriga skogsbeståndet. I diket bör nedfallet material tas bort så det inte
stoppar flödet. Viktigt att visa försiktighet vid avverkning. Risken finns annars att det snabbt
växer igen när ljuset kommer ner, vilket kan skapa ett stort underhållsbehov.
(Grupp 1)

5) Längs STRANDEN från Kärleksudden till Tunabryggan dominerar al och björk, utom i den
södra delen där det också växer asp och pil.
Skötselåtgärder: Här kan man bygga på de naturliga förutsättningarna som finns och
fortsätta skapa en variation i växtlighet och beskuggning – för att få känslan av att gå igenom
olika ”rum”. Låt det vara öppet och ha möjlighet att njuta av utsikten i norra delen. Norr om
Spången finns en bergssluttning och på sjösidan av kärret ett stort stenblock – här kan man
låta buskar och annan vegetation komma upp. Vid badplatsen bör man sträva efter att hålla
öppet, med en spännande tall i strandlinjen.
(Grupp 4+1+8+3 från norr till söder)
6) På HÖJDEN mellan Vallavägen och Säbyvägen dominerar hassel i de lägre delarna, medan det
högre upp mest är hedmark och enstaka tallar. Detta är den växtzon som påverkats mest av
avverkningarna och kräver stor omsorg.
Skötselåtgärder: Här kan man låta det växa, för att sedan gå in och röja cirka vart femte år.
På sikt bör man sträva efter att skapa en barrblandskog, bestående av tall, gran och lövträd.
Längst stigen bör man glesa ur bland träden. I ovandelen gränsar växtområdet till tomtmark.
Här kan man låta lövet dominera för att skapa en trevlig kantzon mot husen. Röj därför
hårdare bland barrträden de närmaste 10-15 metrarna från tomtgränserna. Beroende på hur
tomtägarna vill ha det kan hasseln behandlas på två sätt – antingen helt tas bort för att
gynna andra lägre lövträd och buskar, eller få vara kvar, vilket underlättar skötseln.
(Grupp 2)
7) På UTSIKTSBERGET söder om Säbyvägen finns gott om tall, gran och en, samt i dess sydligare
del en hedmark där det tidigare vuxit gran.
Skötselåtgärder: Inga.
(Grupp 2+3 från norr till söder)
8) Vid TUNABRYGGAN finns en fin ängsmark som slagits med lie.
Skötselåtgärder: Om möjligt hålla ängen öppen.
(Grupp 3)

Utförande
Merparten av skogsvården kan ske på arbetsdagarna. Styrelsen bestämmer i samråd med
gruppcheferna vilka insatser som för tillfället bör prioriteras. Mellan arbetsdagarna håller
gruppcheferna uppsikt över förändringar i skogen, till exempel rotvältor och barkborreangrepp. Med
jämna mellanrum, cirka vart femte år, bör vi ta in proffshjälp för att avverka farliga, olämpliga och
fullmogna träd. För att vi ska undvika vägtransporter, ska virket förbrukas lokalt. Vart femte år ska
Skogsvårdsgruppen genomföra en inventering av markerna.
Slyröjning gäller generellt för:
+ Allmänningar mellan tomterna och områdets alla stigar (Alla grupper)
+ Runt pumphuset och grillplatsen på Kärleksudden (Grupp 4)
+ Runt båtuppläggningsplatserna (Grupp 4+8+3 från norr till söder)
+ Sjösidan av strandpromenaden (Grupp 4+1+8+3 från norr till söder)

Tidsplan
Skogsvårdsplanen ska ständigt sträcka sig tio år framåt i tiden och revideras vart femte år.

Ansvar
Huvudansvaret för planens genomförande ligger på styrelsen och gruppcheferna.

Kostnader
Nya kostnader som kan uppstå när skogsvårdsplanens genomförs:
+ Inköp av nödvändiga redskap för slyröjning och annan avverkning.
+ Betalning för professionell avverkning vart femte år.
+ Eventuella konsultationer med Skogsstyrelsen och andra myndigheter.
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