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NATURVÅRDSPLAN  
FÖR SOLLENKROKA Ö 

 
Vision för Sollenkroka ö 

”Sollenkroka ö är ett vackert naturligt varierat skärgårdsandskap med klippor och skogar på höjder, hävdade blommande 
lundar och ängar längs dalgångar och välklippta gångvägar och samlingsplatser, samt rena välskötta stränder och bryggor. 
Ön ska vara till nytta och nöje för öborna och besökare samt främja den biologiska mångfalden och det kulturhistoriska 
skärgårdslandskapet.”  

Naturvårdsplan 

Naturvårdsplanen för Sollenkroka ö syftar till att uppfylla visionen ovan. Till ledning finns en plankarta 
med skötselbeskrivning samt en femårsplan. Naturvårdsplanen ger styrande riktlinjer förallmänningen 
(den gemensamt ägda marken), samt vägledande rekommendationer för den privata 
tomtmarken. 
 
Utgångspunkter 

Skärgårdslandskapet har historiskt sett öppna ytor som ligger i naturliga dalgångar där lövträd oftast 
dominerar, och på höjderna växer barrträd, mest tall. Om inte ängar och halvöppna lundar röjs och slås 
blir dessa ytor tät skog och då förstörs kulturvärden och biologisk mångfald. De vackra varierade 
skärgårdslandskapets dalstråk behöver gallras, röjas, slås och klippas. Barr- och tallskogen på höjder bör 
lämnas orörda. På ön förekommer inget skogsbruk.   

Bevarandevärda träd i skärgården är vanligen ek, ask, lind, alm, lönn, körsbär, stora enar samt gamla eller 
vresiga tallar. Ska dessa utvecklas måste det röjas och gallras kring dem – särskilt ek måste friställas.  
Buskar som kan behöva gallring på våren är tex nyponros och slån. Varken träd eller buskar bör beskäras 
därför att det inte passar i skärgårdsnaturen och att det skadar växterna. Beskärning sker endast av 
säkerhetsskäl.  

Trädfällning är svårt. All trädfällning på allmänningen måste beredas med Naturvårdskommittén och 
godkännas av Styrelsen. Trädfällning på allmänning ska ske med hänsyn till allmänna intressen och 
visionen för ön. Önskas trädfällning av enskilt intresse, tex. för utsikts skull, så får det endast ske varsamt 
och om det inte innebär skada på öns naturvärden, kulturvärden, skönhetsvärden eller allmänna 
rekreationsvärden. Tex kan en allt för omfattande trädfällning skapa fula onaturliga hålrum i skogen som 
också inskränker på allemansrätten.   

Naturvårdsdagar. Naturvårdsarbetet genomförs med frivilligt insatser av tomtägarna, genom att delta i 
naturvårdsdagarna. Byalaget äger ett fåtal redskap för att underlätta naturvårdsarbetet, övriga redskap tar 
tomtägarna med sig till naturvårdsdagarna. Två ordinarie naturvårdsdagar görs höst och vår. Insatsen på 
naturvårdsdagen koncentreras till det område som utpekas i 5-årsplanen. Ris, insamlat gallrat och 
uppsamlat sly och grenar bränns samordnat vid bestämda tidpunkter för bästa miljöhänsyn. En extra 
naturvårdsdag skulle kunna införas i juli där hö uppsamlas efter ängsslåtter.  

1 
 



Juni 2014 
 

Plankarta med skötselbeskrivning 

 

 

Privat tomtmark (röd) 
Målbild: Privat tomt.  
Skötsel: Sköts av tomtägaren, i samklang med 
omkringliggande allmänning. Tomtägaren håller 
rent från sly i angränsande diken och vägar.  

Allmän gräsmatta (gul) 

 
Målbild: Kortklippt gräs.  
Skötsel: Klipps vid behov. 

 

 

Allmänna vägar (streckad linje) 
Målbild: Grusyta eller kortklippt gräsyta 
Skötsel: Sandas och klipps vid behov. 

 

Allmän äng (ljusgrön) 

 
Målbild: Högväxt gräs. Enstaka buskar/träd kan 
förekomma  
Skötsel: Slyröjs. Bör slås med skärande redskap 
helst 1 gång per år (juni/juli). Ingen träd- eller 
buskbeskärning.   
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Allmän halvöppen mark (mörkgrön) 

 
Målbild: Träd och buskar står fritt. Träden står 
minst 5 meter, max 20 meter från varandra. 
Ekars trädkronor bör stå helt fria.  
Skötsel: Gallras och slyröjs enligt naturtyp, vart 
2-4 år. Ingen träd- eller buskbeskärning. 

Allmän sandstrand (ljusblå) 
Målbild: Sandstrand  
Skötsel: Städning och slyröjning på våren. 
Eventuell komplettering av sand. 

Allmän orörd naturmark (grå) 

 
Målbild: Skog eller hällmarker som får växa och 
utvecklas helt fritt.  
Skötsel: Ingen skötsel krävs. Här får inte fällas, 
beskäras eller röjas utan beslut från Styrelsen i 
samråd med Naturvårdskommittén. 

  

För en fördjupad kunskap om vård av skärgårdslandskap som liknar Sollenkroka ö, se skötselplanen för 
Äpplarö: http://www.applaro.se/paradis1/dokument/applaro_skotselplan.pdf 

 

Geografiska data 

Byalagets markarea: 46,4 hektar 

Tomtmark: 15,1 hektar (33%) 

Allmänning: 31,2 hektar (67%) 

Allmän kulturmark: 8 hektar (25% av allmänning, 17% av hela ön) 

Allmän naturmark: 23,2 hektar (75% av allmänning, 50% av hela ön)  
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5 års-plan 

Varje år återkommer vissa åtgärder så som att städa badstrand, plocka skräp utmed stränder, rensa diken, 
ta hand om nedfallna grenar. 

2014: Prästängen och Sandviksudden gallras och slyröjs, 

2015: Abrahams gärde gallras och slyröjs 

2016: Västergårdsslätten gallras och slyröjs 

2017: Ångbåtsvägen gallras och slyröjs 

2018: Ektjusan gallras och slyröjs  
 

 

Planförfattare 

Alexander Ståhle, landskapsarkitekt MSA 

i samarbete med Naturvårdskommittén och styrelsen för Brantens byalag 
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