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Område E1 

 

BESKRIVNING 

Fuktig högörtäng, mot nordväst blötare och mer igenväxt. Ursprungligen gammal betesmark på 

landhöjningsstrand, nu igenväxt med ung alskog. Troligen pionjärskog på tidigare kontinuerligt 

hävdad strandäng. Mot Vasstigen är marken torrare och bevuxen med ängsvegetation. Mot fjärden 

en svårgenomtränglig al-vassvegetation med ormbunkar, främst kärrbräken och skogsbräken. Längre 

åt söder är vassen glesare. Tidigare hävdgynnade arter nu i princip borta. Området betades med 

hästar fram till 2010 - 2012.  

NATURVÄRDEN 

Typisk kärrvegetation på gammal strandäng med ett rikt bestånd av kärrbräken. Av ormbunkar sågs 

sannolikt också den sällsynta korsningen mellan två ormbunkar, lundbräken och skogsbräken.  

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Närmast Vasstigen, i öppna delar, bör årlig slåtter ske, men älggräsbeståndet har stor betydelse för 

insekter och bör stå kvar om än begränsas om det tenderar att breda ut sig. I övrigt bör klibbal gallras 

till 75%, vilket ger mer ljus till marken och en mer varierad flora och landskapsbild. Alen bildar årligen 

nya stubbskott och kräver kontinuerlig bekämpning. Får äter gärna alskott, men samtidigt bör får 

undvikas på fuktiga marker med tanke på risken för parasitangrepp (leverflundra). Årlig avveckling av 

uppväxande skott kräver stora insatser som kan kosta tid, pengar och arbete. 

 

 



Område E2  

 

BESKRIVNING 

Liten ohävdad gräsmark med högt gräs och enstaka buskar, betades av hästar en period fram till år 

2010 ς 2012. Enstaka buskar finns, men ingen igenväxning av träd/buskar. I brynet mot tomterna 

finns rester av ängsflora, i övrigt är floran trivial och domineras av insådda vallväxter. Bland 

ängsväxter märks backlök, sandlök, getrams, gråfibbla, bockrot, backblåklocka, gulmåra, luddhavre, 

tjärblomster och prästkrage. 

NATURVÄRDEN 

Rester av torrängsflora i solexponerat tomtbryn. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Årlig slåtter av ytan lämplig, dels för att gynna ängsfloran, dels för att hindra ytterligare igenväxning. 

Området möjligt som plats för aktiviteter. 

 

 

 

 

 



Område E3  

 

BESKRIVNING 

Längs Natestigen finns en klippt gräsmatta, tidigare med insådda gräs och vitklöver. Mot strandängen 

finns en smal bård bevuxen med hägg och högörtvegetation.  

NATURVÄRDEN 

Älggräset är viktigt för biologisk mångfald för främst blompollinatörer. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

 Borttagning av häggen gynnar örtfloran och är nödvändig då träden riskerar växa upp i elledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Område E4  

 

BESKRIVNING 

Området består i princip av ett syrénsnår och enstaka prydnadsbuskar i en smal zon mellan ett par 

tomter.  

NATURVÄRDEN 

Inga egentliga naturvärden. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Snåret lämnas tills vidare orört. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Område E5 

 

BESKRIVNING 

Stort vassområde av viss betydelse för fågellivet. Under 2003 observerades under lämplig 

häckningstid knölsvan, vigg skäggdopping, kanadagås, grågås, knipa och gräsand. I strandkanten 

växer bl.a. borstnate, ålnate, grovnate och axslinga.  

NATURVÄRDEN 

Ordinärt fågelliv i vassarna, men sannolikt skulle fler besök avslöja ytterligare fler arter av betydelse. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Inga åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 



Område E6  

 

BESKRIVNING 

Området utgörs av en sänka i terrängen där huvuddelen av marken är bevuxen med al och älggräs. 

Närmast vägen är vegetationen nedtrimrad, men några större björkar och alar står kvar. Träden har 

en diameter av omkring 50 cm. I ett lundparti NV om Tångstigen finns skogsvinbär, hässlebrodd, ask, 

hassel, rödblära och skogsviol, samt en liten bergknalle med tät lövvegetation. I östra delen av 

område E6 sticker det upp några små bergknallar mot en liten väg med tomter på båda sidor. Nära 

vägen finns också en del växter förvildade från odling som fläder, klöveroxalis, jättebalsamin, sydtok, 

pepparrot och spärroxbär. 

NATURVÄRDEN 

Lundparti med delvis näringskrävande flora. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Röjning bör ske av unga träd och buskar så att området uppvisar en luftig hagmarkskaraktär. Ett 

tvåstammigt körsbärsträd bör lämnas kvar. Lämna också de välväxta, stora björkarna, vilka har stor 

betydelse för landskapsbilden. 

 

 

 



Område E7  

 

BESKRIVNING 

På Enholmens nordvästra sida finns en tät klibbal-hägg-älggräs-lund med mycket sly av hägg. 

Älggräset växer manshögt och terrängen är svårframkomlig. Beståndet utgör en primärsuccession i 

en tidigare betesmark. I lundpartiet växer även ask, vildapel, jättebalsamin och röda vinbär. 

NATURVÄRDEN 

Området saknar egentliga naturvärden. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Området bör gallras kraftigt så att cirka 50% av all klibbal och hägg tas bort samtidigt som ungt 

häggsly röjs. Älggräsvegetationen bör slås, åtminstone i de mer öppna delarna, så mer ljus kommer 

till marken. Därigenom kan en mer varierad flora på sikt utvecklas. 

 

 

 

 

 

 



Område E8  

 

 

BESKRIVNING 

Norr om Tångstigen finns en blandskog med grova tallar och björkar, ett par grova granar och ett 

relativt tätt buskskikt av hägg, rönn och hassel. I fältskiktet finns en örtrik vegetation med mycket 

getrams och hässlebrodd. Mot vägen tätnar vegetationen och blir nästan ogenomtränglig. Bland 

funna arter i området kan nämnas liljekonvalj, svinrot, berberis, måbär, skogstry, rödblära, blodrot 

och ekorrbär. 

NATURVÄRDEN 

Skogsdunge med gamla träd. De grova träden är viktiga för den biologiska mångfalden. Floran är 

örtrik.  

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

De mäktiga barrträden bör sparas för att bevara karaktären av blandskog. En viss röjning i buskskiktet 

gynnar markfloran då det annars blir alltför skuggigt. I brynen bör tallarna och de bärande 

nyponbuskarna lämnas samt ett par större alar som står intill varandra. Även den lustigt växande 

tvåstammiga björken i bergkanten bör sparas. 

 

 


