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Skötselplan för naturmark inom  
hållBARplats Järnvägsgatan 

 

Övergripande mål för området 

De gröna stråken mellan bebyggelsen skall vara ett inbjudande gång- och cykelstråk kantat 

av skiftande naturtyper som varierande skogsmark, vatten, bryn och gläntor. Ett ställe som 

både boende och övriga kan vistas i för avkoppling och rekreation.  

Området ska erbjuda biologisk mångfald på ett lättillgängligt sätt och vara attraktivt och ge 

naturupplevelser året runt. 

 

Skötselplanens omfattning 

Skötselplanen omfattar naturmark, gator och vägar som kommer bli kommunalägda och vila 

under tekniska avdelningens ansvar ca 67 000 m
2
 

 

Nuläget 

Området består till största del av ett utpräglat, tätutbildat buskskikt gör området svårtillgäng-

ligt som strövområde. Sly dominerar tillsammans med unga lövträd så som björk och asp. 

Över hela området finns enstaka äldre löv- och barrträd såsom ask, ek, tall, gran som på sina 

håll bildar små klungor.  

Vid område med parhus i väster är marken utfylld och slänten ner till befintliga marknivåer 

ligger inom skötselområdet.  

I norr ligger en grävd damm med branta slänter som mestadels ligger utanför skötselområdet 

men delar av den ligger även inom. 

Ett grävt dike sträcker sig igenom området från sydost mot nordväst. Diket avvattnar omgi-

vande jordbrukslandskap öster om planområdet. Vissa lägre liggande sankmarksområden 

med typisk markvegetation kan idag antas fungera som utjämning för dikesvattnet. 

 

Skötsel 

Skötseln i området är ingalunda något konstant och klart, utan en ständigt pågående process 

som anpassar sig till människor, djur, fåglar och växtlighet. 

En utvärdering och uppdatering av skötselplanen bör ske 3 - 4 år efter att ytorna tagits i bruk 

  



24                         MÖRBYLÅNGA KOMMUN  2 

(4) 
 

Skötselåtgärder 

Kortgräs, 1 000 m
2
 

I anslutning till fastigheten Björnhovda 25:389  i väster är marken utfylld. Den utfyllda mar-

ken och slänten ner till befintliga marknivåer hålls välklippt av bostadsrättsföreningen. 

Ett avtal ska upprättas för att överlåta skötselansvaret på utfylld mark och slänt till bostads-

rättsföreningen. 

 

Bryn, 35 500 m
2
 

Mellan skogsmarken och fastighetsgränser, vägar och stigar skall med riktad skötsel arbetas 

fram bryn. I brynen finns partier med buskar och solitära träd valda så att de inte hindrar 

framkomligheten. Markskiktet slås med slåtteraggregat ca 4 ggr/år. Första slåtter bör ske ef-

ter det att vårfloret blommat över och vissnat ned efter maj. Vissa områden med senblom-

mande värdefulla örter sparas och slås en gång senare på hösten. 

 

Grov kalkyl 2 000 m
2
/tim x 4 tilfällen x 560/tim kr=39 000 kr/år 

 

Skogs och buskmark inklusive kanter mot vattendrag, 17 000 m
2
 

Skogen skall vara friväxande flerskiktad (olikåldrad) lövskog bestående av vad som finns på 

plats. Ask och alm är reducerade på grund av sjukdomar och har troligen ingen möjlighet att 

bilda stommen i en skog. I stället bör man i första hand rikta in sig på att bevara och släppa 

upp ek, lönn, lind som ska fungera som grundstomme.  

Asp, sälg, rönn och oxel finns i mellanskiktet. Almar och askar som kommer upp sparas, 

men erfarenheter visar att de angrips av alm- respektive askskotssjuka när de blir äldre.  

Buskskikt kommer bestå av bland annat hassel, slån, brakved, kaprifol. Områden med 

buskskikt skall finnas i naturliga grupper, gallring av buskskiktet skall ske vart 4e år.  

Mer öppen skogsmark slyröjs vart 4e år för att skapa framkomliga partier med sikt in i sko-

gen mot småvattnen längre in. 

Barrträd får förekomma. 

Stora partier ska få utvecklas helt och hållet utan påverkan.  

Det är viktigt att stående och liggande död ved lämnas kvar i hela området. 

Skötsel av skog kan med fördel ske under groddjurens lekperiod från april till september. 

 

Grov kalkyl manuell röjning 120 tim (tot 1,5 vecka för två man) x 310 kr = 37 000 kr/år 

 

Vattendrag, klarvattenytor och våtmarker, 15 100 m
2
 

Det är på ett så här tidigt stadium svårt att säga hur vattensystemet kommer utvecklas. 

Finns det risk att bladvass tar över stora ytor kan skötselintensiteten bli mycket stor. 

Målet är att systemet dels skall fungera som utjämningsmagasin och rening av dagvatten vid 

kraftiga regnskurar och vid snösmältning dels erbjuda groddjur attraktiva fortplantningsvat-

ten.  

För den första funktionen, diken och dammar för fördröjning och rening av ytvatten, behövs 
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ett rörligt vatten med en rik variation av växter som binder framförallt näringsämnen.  

För den andra funktionen, småvatten för attraktiva lekvatten för groddjur, skall vattensam-

lingen ha långgrunda stränder och innehåller stora mängder vattenväxter utan att vara igen-

vuxet. På grund av larvernas långa utvecklingstid så får vattnet inte torka ut under somma-

ren. Det får heller inte innehålla fisk eller kräftor eftersom de kan äta upp både larver och 

ägg. Dammen bör vara solbelyst, det bör därför inte finnas högväxt vegetation på dammens 

sydsida, på nordsidan kan det däremot vara bra med buskar som ger lä.  

 

Möjligheten att rensa diken, dammar och småvatten är viktig och stråk som skall fungera 

som arbetsvägar för till exempel grävmaskiner skall hållas öppna. Dessa stråk anpassas till 

markens naturliga bärighet och rensning av vattensystemet ska inte ske då det finns risk för 

körskador eller under den tid då groddjuren leker.  

I övrigt ska vattnen utvecklas naturligt och för att gynna olika grupper av växter och djur 

skall det finnas allt från vatten i djup skugga till öppna ytor där solen har möjlighet att tidigt 

värma upp vattnet. Var dess specifika ytor hamnar ska medvetet formas utifrån de naturliga 

förutsättningar som med tiden visar sig. Ytorna markeras på karta under de första åren. 

Även här ska vissa ytor få utvecklas helt fritt så länge vattenvägarna hålls öppna. 

 

Diken och dammar 

Maskinkostnad traktor och grävare 16 tim x 1 000 kr/4 år = 4 000 kr /år 

Manuellt arbete 20 - 40 tim/år x 310 kr = 6 200 kr – 12 400 kr/år 

 

Småvatten 

Maskinkostnad traktor och grävare 6 tim x 1 000 kr/4 år = 1 500 kr /år 

Manuellt arbete 10 - 20 tim/år=3 100 kr – 6 200 kr/år 

 

 

Asfaltsväg och G/C 1 800 meter 

Vägar och cykelvägar skall hållas rena från skräp och större lövansamlingar. Sopning sker 

vår och höst samt vid behov. 

Snöröjning och sandning sker i enlighet med kommunens snöröjningspolicy. 

Toppbeläggning asfalt var 10 år. 

Byte av lampor i gatubelysning vid behov. 

 

Snöröjning och sandning ca 60 000 kr/år 

Tillsyn ca 2 000 kr/år 

Toppbeläggning och underhåll gatubelysning ca 13 000 kr/år 

 

Grusgång / stig, 500 meter 

Stigen ska hållas slät och fri från hålor och eroderade kanter. 

Hålor, ojämnheter och ställen där vatten ansamlas lagas med stenmjöl (0-18). Eroderade 

kanter lagas med grov sten/makadam i botten och matjord/stenmjöl i ytan, 

Tillsynsbehov: En gång i veckan. Kontrollera håligheter och erodering.  

Klipp bort uthängande grenar och örter. Ta bort skräp.  
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Grusgången harvas med gångharv ca 1 meters bredd 2 - 4 ggr per år beroende på slitage. 

Ingen kemisk ogräsbekämpning ska ske. 

Ingen snöskottning sker. 

 

Ca 2 000 kr/år 

 

Markutrustning (papperskorg bänkar) 

Utöver inköp och uppsättning ca 20 000 kr 

Tillsyn och underhåll ca 2 000 kr/år 
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