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Grönområdesplan över skogen på Spersboda 1:2 
Föreliggande grönområdesplan över skogsmarken på Spersboda 1:2 gäller för 
tiden 2012–2021. Fastigheterna ligger i Norrtälje kommun, Riala församling 
och är belägna c:a 5 km söder om Riala kyrka, c:a 19 km nordost om 
Åkersberga. Skogen ägs av Spersboda fritidsområde. 

Fastighetens målsättning  

Det övergripande målet med skogsinnehavet på Spersboda 1:2 är att 
tillgodose behov av områden för närrekreation och bevarande av befintliga 
natur- och kulturvärden. 

Beskrivning- Närhet till bebyggelse 
Området kan med lätthet nås genom promenad eller med cykel. 
Skogsområdena nyttjas flitigt av fastigheternas invånare, framför allt av de 
närboende under vardagens rekreationstillfällen. Oftast promenerar man i 
skogen och ofta har man ett mål med promenaden främst under 
sommarsäsongen. Ibland är man ute och rastar hunden. Vissa skogsområden 
är omtyckta utflyktsmål som bor nära skogen och det är också i dessa större 
skogsområden som de lite äldre och modigare barnen hittar sin lekplats.  

Rekreationsmål 

Inom föreningens skogar kan barn, ungdomar, vuxna och äldre hitta sin skog. 
En skog som de kan söka sig till för att uppleva naturen, få avkoppling och 
känna välbefinnande. Området bör också utgöra en rik livsmiljö för växter 
och djurliv, erbjuda möjligheter för bär- och svampplockning och ge skydd 
mot insyn, vind och luftföroreningar. Skötseln av området bör tillgodose de 
behov och önskningar som finns hos föreningens medlemmar. Skogen bör 
skötas för den lokala människans behov av natur och fostra en ansvarskänsla 
för natur och miljö.  

Skötselstrategi 

För att uppfylla ovanstående mål måste skötseln resultera i ett område som 
rymmer en stor variation, som är stabil, vital och anpassad till den omgivande 
miljön. Skogsskötseln bör anpassas efter hur skogen används av föreningens 
medlemmar och ha som mål att vara funktionell för så många olika 
brukargrupper som möjligt. Inom skogsområdena bör skogsskötseln vara 
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aktiv men ytterst varsam och följa grönområdesplanen. Stora förändringar av 
skogen bör undvikas och inriktningen bör vara att alltid använda skonsamma 
avverkningsmetoder för att minimera eventuella markskador. Vid 
stormfällningar tas färskt barrvirke bort som överstiger 5m³sk/ha. Smala 
områden mellan tomter avverkas träd och busk i samråd mellan tomtägarna 
och föreningen 

Det är svårt att ge en generell beskrivning på vad som kännetecknar en 
attraktiv skog i anslutning till tomtområden. Värdet av upplevelsen anses dock 
öka med trädens ålder och med minskande stamantal samt stor andel lövträd. 

 Biologisk mångfald och biologiska kvaliteter 
Den biologiska mångfalden och dess kvaliteter är viktiga att bevara. 
Landskapets biologiska kvaliteter finns framför allt knutet opåverkade 
barrskogsområden, eftersom dessa områden med fuktiga och beskuggade 
miljöer är livsutrymme för många arter i den lägre faunan och floran likväl 
som många fåglar och insekter.  

Landskapet är även starkt kulturpräglat och innehåller en betydande mängd 
f.d. inägomarker med rester av lövträd och odlingsspår från äldre tidsepoker. 
Fastigheten har fr.a. i område 19 höga värden knutna till den gamla skogen på 
mossen samt den trädlösa myren i 20 som växer i området. Beskrivning på det 
högre naturvärdet bifogas. 

Floran gynnas av en kontinuerlig skötsel genom regelbundna röjningar och att 
oönskade trädslag inte får fäste. Rishögar och upplag bör inte placeras på 
mark där exempelvis en rik orkidéflora finns. Lämpliga placeringar av 
högarna bör inventeras under växtsäsong när floran är mest förekommande.  

Ekologiska bristfaktorer 
Generellt har landskapet brist på gammal skog och gamla träd av olika 
trädslag, områden med brandpåverkan, död ved i olika former och 
nedbrytningsgrad samt våtmarker som har naturliga vattenståndsvariationer 
eller är opåverkade av dikning.  

Fornlämningar 
På fastigheten Spersboda 1:2 finns inga registrerade fornlämningar som lyder 
under kulturminneslagen. 

Inägor 
Mark som tidigare utnyttjats som åker eller betesmark. Lövuppslag är vanligt 
förekommande och börjar oftast från skogskanterna och växa mot centrum. 
Behåll den öppna ytan genom återkommande röjningar av lövuppslag. Ev. 
kan enstaka träd sparas om önskemål finnes. 

Vägar 
Vägar och vägdiken hålls fria från skuggande vegetation. Vägdiken slås och 
uppväxande småträd tas bort. Trädbevuxna områden mellan vägar och tomter 
avverkas träd i samråd mellan föreningen och tomtägare. 
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Avdelningsbeskrivning 
Beskrivning av avdelningar med långsiktig målsättning och förslag till 
åtgärder i c:a 10 år: 

Skifte 1 

1/ Beskrivning: Äldre grandominerad skog med några partier med tall och ett 
inslag av asp och björk. Det finns små kärrområden med främst björk och 
hällar med tall. C:a 200 m³sk/ha, 4,8 ha. 

Målsättning: Äldre promenadvänlig barrskog med olika trädslag. 

Åtgärd: Inga åtgärder inom 10 år. Det finns möjlighet för en större avverkning 
upp till c:a 70% av virkesförrådet. Det kan ske t.ex. som en luckhuggning 
eller att vissa partier avverkas helt och andra lämnas opåverkade. Om detta 
alternativ väljs sparas tall, asp och björk främst vid blöta marker och på 
hällmarker. Lämpligt är att plantera med barrträd på kalavverkade ytor. 
Kontinuitetsskogsbruk även vara en metod att glesa ut i området. 

2/ Beskrivning: Hällmarksbunden äldre talldominerad skog med inslag av asp, 
björk och tall. Död ved i form av lågor och torra träd finns spridda i området. 
C:a 150 m³sk/ha, 1,2 ha. 

Målsättning: Äldre naturskog med olika trädslag och död ved i olika former. 

Åtgärd: Ingen åtgärd, fri utveckling. 

3/ Beskrivning: F.d. inäga i ett igenväxningsstadium. Asp och björk har börjat 
växa in från kanterna tillsammans med en del gran och tall. C:a 100 m³sk/ha, 
0,6 ha. 

Målsättning: Lövskog med olika lövträdsarter. 

Åtgärd: Glesa ut i stamrika grupper främst i kanten mot skogen. Spara i första 
hand utvecklingsbara träd av asp och björk genom att avverka gran. Enstaka 
tall kan sparas. C:a 25% uttag. 

4/ Beskrivning: Gles hällmarksbunden äldre talldominerad skog med inslag av 
asp, björk och tall. Det finns stamrika grupper med yngre tall som växer upp i 
luckor. C:a 60 m³sk/ha, 1,3 ha 

Målsättning: Glest skikt med äldre tall samt en del gran, asp och björk. Yngre 
skog med främst tall har börjat växa till och ger området variation i ålder. 

Åtgärd: Glesa ut i täta ungskogsgrupper uttag c:a 40% i dessa grupper. Ingen 
åtgärd i det äldre skiktet ev. kan plockhuggning ske av enstaka träd för att 
friställa gammal tall eller asp. 

5/ Beskrivning: Äldre skog som domineras av gran och tall med delvis ett 
stort inslag av björk och asp. C:a 150 m³sk/ha, 1,2 ha. 

Målsättning: 
Äldre skog med varierande trädslagsblandning. Tall, björk och andra lövträd 
dominerar trädslagsblandningen. 
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Åtgärder: 
Gallring med uttag av främst gran i stamrika grupper. Tall, björk och asp 
sparas i första hand. Uttag c:a 25%. 

6/ Beskrivning: Kantzon mellan tomter och inäga. Skogen består av asp, och 
björk samt sälg med ett litet inslag av tall och gran med varierad dimension 
och ålder. C:a 80 ³sk/ha, 0,1 ha. 

Målsättning: 
Lövrik kantzon med flera lövträdsarter och enstaka barrträd. 

Åtgärd: 
Röj bort lövuppslag som växt ut på inägan. I skogen gallras gran ut så att tall 
och lövträd gynnas. Ris körs bort från området alt. lämnas i solbelysta högar. 
Uttag c:a 15 %. 

7/ Beskrivning: Lövrikt område mellan väg, tomt och sjön. Trädslag är främst 
asp och björk men även sälg, gran och tall förekommer. Klibbal växer i 
kanten mot vattnet. Partier med lövuppslag. Det smala området öster om 
tomten ingår. Varierande fuktighet i området. C:a 60 m³sk/ha, 0,3 ha. 

Målsättning: Äldre skog med olika lövträdsarter samt enstaka tall. 

Åtgärder: Lövröjning i lövuppslag, ev. kan utvecklingsbara träd sparas och 
gynnas. I den äldre skogen gallras i första hand gran bort. Stamrika grupper 
med lövträd glesas ut och där gynnas utvecklingsbara träd. Lövröjning i 
lövuppslaget öster om tomten. Spara grova träd av ek, björk och sälg i denna 
del. Uttag c:a 15 %. 

Skifte 2 

8/ Beskrivning: Fuktig till blöt mark med ett stort inslag av medelålders björk 
främst i norra delen. Längre söderut mot sjön tunnas trädskiktet ut och mindre 
buskar har börjat växa upp. Inslag av klibbal förkommer också. På 
fastmarkspartier i västra delen växer även tall och asp. Lövuppslag 
förekommer. C:a 70 m³sk/ha, 2,2 ha. 

Målsättning: Lövskog med olika trädslag i blöta och fuktiga partier. 
Fastmarkspartierna en gles äldre skog med varierande trädslagsblandning. 
Stigen hålls fri från lövuppslag och nedfallna träd. 

Åtgärder: Lövröjning i lövuppslaget c:a 80% uttag. Spara utvecklingsbara 
stammar av olika trädslag även tall. Om tjälad mark kan en liten utglesning 
bland björkarna göras, c:a 20% uttag. 

9/ Beskrivning: Västvänd slänt mot den fuktiga marken i avdelning 8. 
Hällmarker och små branter ger området variation. Skogen är gammal och 
delvis gles. Tall, gran, björk och asp förekommer men även ett litet inslag av 
ek. Klibbal närmast våtmarken. Ett litet lövuppslag har börjat växa upp i 
luckor. En stig leder fram till badplatsen i söder. 140 m³sk/ha, 1,5 ha. 
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Målsättning: Gles gammal barrdominerad skog med främst barrträd men med 
ett inslag av lövträd med olika dimension och ålder. Stigen är väl markerad 
och underhållen. 

Åtgärder: Lövröjning av lövuppslaget, c:a 80% uttag. Frihugg ek och gynna 
ek i olika ålder och dimension genom frihuggning från främst skuggande 
gran. Håll stigen fri från nedfallna träd m.m. 

10/ Beskrivning: Tallskog i anslutning till badplatsen. Ett medelålders skikt 
dominerar under några riktigt gamla träd och under huvudbeståndet finns ett 
stamrikt skikt med unga träd. Enstaka gran och lövträd. Badplats med bryggor 
och båtar. C:a 150 m³sk/ha, 0,8 ha. 

Målsättning: Gles äldre tallskog med ett undre skikt av olikåldriga träd. 

Åtgärder: Utglesning av det undre stamrika skiktet med tall. Röjning främst 
av de klenaste träden. Uttag c:a 60% i detta skikt. Spara även björk. 

11/ Östvänd slänt som domineras av en äldre skog med en mycket varierande 
trädslagsblandning som består av tall och gran samt flera arter av lövträd mest 
asp och björk men även ek,  klibbal och sälg samt enstaka ask. En stig som 
leder ned till badplatsen går genom avdelningen. En utglesning tidigare har 
skett men området är delvis stamrikt av lövuppslag. C:a 140 m³sk/ha, 2,4 ha. 

Målsättning: En varierad äldre skog med en lövrik trädslagsblandning. 

Åtgärder: Röjning i lövuppslaget spara utvecklingsbara träd av tall och olika 
lövträdsarter främst ek. Frihuggning av ek och ask från främst gran. Lämpligt 
är att risrensa detta område efter de skogliga åtgärderna.  

12/ Beskrivning: Äldre olikåldrig barrskog med partier av lövuppslag. 
Kantzonen mot myren är mycket tät och består främst av klibbal, björk och 
gran. En stig leder genom området. C:a 140 m³sk/ha, 2,4 ha. 

Målsättning: En varierad äldre skog vad avser trädslagsblandning och ålder. 

Åtgärder: En röjning i stamrika partier uttag c:a 60%. Spara utvecklingsbara 
träd av olika trädslag. Håll stigen fri från nedfallna träd m.m. 

13/ Beskrivning: Område med varierande mark- och fuktighetsförhållanden. I 
fuktiga partier nära kärret dominerar björk för att sedan övergå till 
medelålders gran. På friska marker dominerar äldre barrskog med inslag av 
asp och björk. Död ved i form av lågor och torra träd finns spridda i området. 
C:a 180 m³sk/ha, 1,4 ha. 

Målsättning: Barrskog som i stort sett får sköta sig själv d.v.s. naturskog. 

Åtgärd: Ingen åtgärd inom 10 år. Beroende på hur skogen utvecklas kan ev. 
ett litet uttag göras i det grandominerade partiet vid en senare tidpunkt. 

14/ Beskrivning: Nordvänd slänt mellan tomter och väg. Varierad skog med 
tall, gran, asp och björk. C:a 140 m³sk/ha, 1,5 ha. 
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Målsättning: Behålla en äldre skog med varierande barrdominerad 
trädslagsblandning och olika lövträdsarter.  

Åtgärder: en svag utglesning av främst gran i stamrika partier uttag c:a 20%. 
Gynna främst ek.  

15/ Smalt område mellan väg och inäga som domineras av enstaka äldre asp 
och björk samt rönn. Ett begynnande lövuppslag. C:a 10 m³sk/ha, 0,2 ha. 

Målsättning: Glest lövrikt område med olika lövträd. 

Åtgärd: Lövröjning av lövuppslaget c:a 90% uttag. Spara utvecklingsbara 
stammar av olika lövträd. 

16/ Beskrivning: Litet område mellan fastighetsgräns och tomter. Gran, asp 
och tall dominerar trädslagsblandningen. C:a 120 m³sk/ha, 0,2 ha. 

Målsättning: Äldre barrskog med inslag av lövträd. 

Åtgärd: Uttag av främst gran c:a 20%. 

17/ Område mellan tomter med äldre barrskog med ett inslag av asp, björk 
och enstaka ek. Åldern varierar, det finns yngre partier med tall samt en f.d. 
inäga med lövträd. C:a 150 m³sk/ha, 2,2 ha. 

Målsättning: Barrdominerad skog med ett litet inslag av lövträd. 

Åtgärder: Gallra ut gran i stamrika partier. Lövträd gynnas främst ek som 
frihuggs helt. Spara i första hand tall, asp och björk. Uttag 20-25%. I stamrika 
partier av ungskog lövröjning c:a 70% uttag. 

18/ Skog mellan fastighetsgräns i väst och tomter. Trädslagsblandningen 
domineras av tall och gran men det finns ett inslag av asp och björk. Hällar 
och små branter ger variation i markförhållanden då tall växer nära hällar och 
gran dominerar i svackor. C:a 140 m³sk/ha, 3,0 ha. 

Målsättning: Variationsrik skog med tall, gran och lövträd i olika åldrar. 

Åtgärd: Inga åtgärder inom 10 år ev. kan enstaka träd avverkas då främst 
gran. Uttag upp till 5 %. 

19/ Beskrivning: Tallmosse på torvmark. C:a 180 m³sk/ha, 2,2ha. 

Målsättning: Tallmosse på torvmark. 

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling. 

20/ Beskrivning: Trädlös myr med enstaka lövträd, 0,8 ha 

Målsättning: Trädlös myr med enstaka lövträd. 

Åtgärd: Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling. 
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21/ Beskrivning: Stamrik medelålder barrskog med inslag av björk och asp. 
Stor diameterspridning. C:a 140 m³sk/ha, 1,5 ha. 

Målsättning: Äldre promenadvänlig talldominerad skog med inslag av asp, 
björk och gran. 

Åtgärd: Gallring genom att avverka främst gran och tall där de växer i 
stamrika grupper. Spara asp och björk. Uttag c:a 30%. Spara en skyddszon 
mot den öppna våtmarken. 

22/ Beskrivning: Äldre grandominerad skog med inslag av tall, asp och björk. 
C:a 200 m³sk/ha, 1,3 ha. 

Målsättning: Promenadvänlig äldre skog med varierande trädslagsblandning. 

Åtgärd: Inga åtgärder inom 10-år. Det finns möjlighet för en större 
avverkning upp till c:a 70% av virkesförrådet. Det kan ske t.ex. som en 
luckhuggning eller att vissa partier avverkas helt och andra lämnas 
opåverkade. Om detta alternativ väljs sparas tall, asp och björk främst vid 
blöta marker och en skyddszon mot myren.  Lämpligt är att plantera med 
barrträd på kalavverkade ytor. Skogen kan även brukas genom 
kontinuitetsskogsbruk. 

23/ Beskrivning: Hällmarker med gles senvuxen tallskog med ett litet inslag 
av gran, asp och björk. C:a 80 m³sk/ha, 1,2 ha. 

Målsättning: Hällmarkstallskog. 

Åtgärd: Ingen åtgärd. Ev. kan enstaka äldre tall behöva frihuggas från 
skuggande gran. 

24/ Beskrivning: Gles skog med äldre tall med några stamrikare partier där 
även gran, asp och björk förekommer. Det finns partier med stamrik 
tallungskog i luckor. C:a 150 m³sk/ha, 1,5 ha. 

Målsättning: Äldre promenadvänlig talldominerad skog. 

Åtgärd: Röj i stamrika ungskogsgrupper där utvecklingsbara tallstammar 
gynnas i första hand, uttag c:a 70% i dessa grupper. Ingen åtgärd i den äldre 
skogen, ev. kan äldre tall och asp frihuggas från skuggande gran. 

25/ Beskrivning: Medelålders till äldre barrskog med ett inslag av asp och 
björk. Det finns även ett uppslag av lövsly i luckor. C:a 130 m³sk/ha, 1,1 ha. 

Målsättning: Äldre barrdominerad skog med ett litet inslag av lövträd. 

Åtgärd: Ingen åtgärd inom 10 år. Ev. kan en plockhuggning av gran ske i 
stamrika partier samt utglesning i unga lövgrupper. Uttag c:a 10%. 

På Skogsstyrelsens vägnar 

Stefan Eklund 
Skogskonsulent 


