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Datum 

2016-10-21 
Diarienr 

 

Stockholm-Gotland 
Katrine Andersson 
Galgbacksvägen 5, 186 30 Vallentuna 
katrine.andersson@skogsstyrelsen.se 
Tfn 08-51451468 

 

 
Er referens 

Torbjörn Jansson 

 

Furusunds Samfällighetsförening 

c/o Torbjörn Jansson    

Varvsvägen 9 

760 19    FURUSUND                                       

 

  

 

Tillägg Grönområdesplan på Furusund 

Tillägg och förtydligande till tidigare fastställd grönområdesplan för Furusund 

2:1 m fl. 

Bakgrund 

Det övergripande målet med föreningens skogsinnehav är att tillgodose 

behovet av områden för närrekreation och bevarande av befintliga natur- och 

kulturvärden. På vissa av öns delar har få eller inga skogliga åtgärder gjorts på 

mycket lång tid. Ett slag naturskogsliknande tillstånd har inträtt och andra 

skyddsvärda skogliga miljöer och substrat har då bildats än de som är knutna 

till de gamla tallarna och ädellövträden. Ett sådant område är norra delen av 

Montebello-skogen. På Furusund finns goda möjligheter att skapa mycket fina 

varierande skogsmiljöer för samfällighetens medlemmar och naturens 

mångfald. Något som föreningen börjat med i större skala under 2016. Både 

en ny motion (från 2016) och en gammal (från 2008) rörande Montebello, 

inkomna till föreningsstämman har då aktualiserats.  

På anledning av detta träffades torsdagen 20/10 2016 representanter från 

samfällighetens styrelse, (Håkan Bergman, Torbjörn Jansson) Skogsstyrelsen 

(Katrine Andersson), de båda motionärerna (Jan-Erik Sundquist, Anders 

Tehler) samt skötselfogde (Peter Kihlander) för en gemensam besiktning av 

området. Detta resulterade i nedanstående förtydligande och komplettering av 

åtgärdsförslag och skötselmål för avdelning 6, Montebelloskogen.  

Förtydligande 

En rekreationsskog har som sagt, med fördel en variation av flera trädslag i 

olika ålder och gärna med en större andel lövträd och tall. På Furusund är 

redan tallarna och ädellövträden (eken) karaktärsträd och ger området extra 

höga värden. Så även i Montebelloskogens västra del (område A) och längs 

den hällmarksliknande delen längs Kärleksstigen (område B). Där bör 

grönområdesplanen följas och frihuggning av de stora ekarna och gamla 

tallarna ske inom de närmaste åren.  
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Söder om Kärleksstigen och öster om den nyligen nergrävda 

avloppsledningen (område C) finns ett naturskogsliknande blandskogsområde 

dominerat av gran. Här finns redan nu en hel del död ved (om kullfallna träd, 

ihåliga högstubbar och nedfallna grenar) till stor nytta för svampar, mossor, 

lavar och insekter. För att ytterligare gynna dessa och bevara den 

naturskogsartade miljön med sitt kretslopp bör få och ytterst försiktiga 

åtgärder göras i denna del. Nya vindfällen eller självdöda träd lämnas även i 

fortsättningen på platsen. Men man ska tänka på att vid eventuell 

stormfällning måste allt färskt barrvirke överstigande 5 m³sk/ha tas bort. Att 

lämna området för fri utveckling skapar också en stor variation mot den ljusa 

luftiga skogen som kommer skapas kring ekarna i område A och i 

tallhällmarken längs promenadstigen. Grenar och träd som faller över 

Kärleksstigen läggs åt sidan in i område C. 

Tillägg 

Lövträdsgrupp öster om fotbollsplanen.  
Intill föreningsstugan vid fotbollsplanen växer en långsmal grupp träd längs 

diket mot vattnet. Den består av tätt växande klibbalar med högt upphissade 

kronor, en grov gammal ek, två grova gamla askar, några unga ädellövträd, 

hägg och en vildapel. Eken och de gamla askarna ska gynnas vid alla 

skogsvårdsåtgärder. För ett friskt och stabilt bestånd bör klibbalen gallras och 

nya stammar röjas fram av de rotskott som kommer från de nya stubbarna. De 

unga ädellövträden (lönn och ask) bör frihuggas så att deras kronor kan 

utvecklas fritt.  

Åtgärd: Gallra bort ca 25 % av klibbalarna välj de klenaste med små kronor 

och lutande stammar. Frihugg unga ädellövträd som lönn och ask. Gynna 

apeln som är lågt växande med tät och vackert blommande krona. Åren efter 

gallring röj fram fina exemplar av uppskjutande klibbal- och askskott.

  

 

 

För Skogsstyrelsen  

 

Katrine Andersson 
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