
Trädvård inom Arnö Samfällighet 

Generellt delas våra samfällighetsytor upp i skog- och strandområden. 

Skogsområden: 

Skogsmarken ska skötas för att få mångfald i växtlighet, djur och insektsliv. Med detta gäller att det 

ska vara balans mellan öppna ytor, skogsdungar, lövträ och barrträd. Det finns ingen enkel lösning 

men vissa riktlinjer går att utgå ifrån. 

1. En skog på våra områden har en blandning av löv- och barrträ.  

2. Döda träd och grenar är bra för insekter och därigenom bra för fåglar. Låt grenar ligga på 

marken såvida dom inte ligger i vägen för stigar. 

 
3. De träd som ska sparas ska ha cirka 1 meter fritt omkring sig i s.k. kronprojektion. Det 

innebär att ytan rakt nedanför kronan ska i ytterkant ha 1 meter till nästa träds 

kronprojektion. 

4. Behåll och vårda ädelträ dvs. ek, ask, alm, lönn, lind, fruktträd och se till så dom har plats. 

5. För att djuren ska kunna gå undan och gömma sig så bör det sparas mindre dungar av träd. 

6. Gamla träd bör sparas och prioriteras. 

Med dessa riktlinjer kan man ta beslut om vilka träd som ska sparas och vilka som bör gallras bort.  

Strandområden: 

Då Arnö är en skärgårdsmiljö så bör utsikt till vatten vara som utgångspunkt vid gallring. 

Samma grunder ska gälla som för skog men vid stränder tas mer hänsyn till utsikt över vatten än att 

spara träd. Gallring och slyröjning bör göras ofta så det inte växer igen. En flerårig plan 

rekommenderas sättas upp av de markägare som närmast berörs av träden för att få en långsiktig 

hantering och angränsande markägare har gemensam syn på skogsvården över tid. 

Även om en obruten horisont utan träd kan önskas så rekommenderas att spara vissa träd då det blir 

mer spännande vy än en ren äng.  

Vid nedtagning av träd ska ovan punkter beaktas. Se bestämmelser i Trivselregler 2017. 

 


