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Bidraget 

10 april fick Naturcentrum information om möjligheten att söka bidrag för åtgärder kring 

skyddsvärda träd. En ansökan med kostnadsförslag kring åtgärder och bilder på nuläget skulle 

utgöra grunden för eventuell ansökan om bidragspengar.  

13 april skickade Naturcentrum in en ansökan för friställning av skyddsvärda träd i och utanför 

Yttereneby naturreservat. Beloppet som söktes och beviljades var 30 000:-. 
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Arbetsområdet och utförande 

 

Längs väg 525 mellan Järna och Hölö ligger Ytterenby naturreservat(se översiktskarta). En 

grusväg leder ner besökare från väg 525 till reservatsparkeringen närmare havet och det är längs 

denna väg som åtgärder har utförts. Arbetet har utförts av skördare, skotare och manuell röjare 

med röjsåg. Ris och stockar kördes ca 10 km norrut till befintliga högar vid Farstanäs då det inte 

fanns någon bra plats att förvara i Yttereneby. 

I kartan med arbetsområden finns små delområden och stjärnor i grön färg. Delområdena 

hänvisar till områden där fler träd/sly har tagits bort och stjärnorna är enskilda träd. 

Där det var träd som togs bort så hamlades de oftast då de var sälg eller lönn. Flertalet stockar 

lämnades även kvar som död ved. Då speciellt i den fuktiga miljön ner mot Skillebyån. 

Hamlingen av träden gör att de fortsätter leva och blir livsmiljö för flera arter samt att de inte 

växer upp i kronan på ekarna. 

I det avlånga delområdet söder om grusvägen var det mest små träd/sly som togs bort. Här 

lämnades många yngre rekryteringsekar kvar. Det som togs bort hade inom en snar framtid 

annars vuxit upp i de äldre ekarna på norra sidan av vägen. 

Då arbetena utfördes längs den smala grusvägen så var det ett ganska tidskrävande jobb för 

maskinerna då de var tvungna att köra åt sidan när bilar skulle passera. 
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Figur 1 Översiktskarta
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Figur 2 Karta arbetsområden 
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Figur 3 Förebild 
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Figur 4 Efterbild 
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Figur 5 Gallrat under ek utanför reservatet (vänster) och gallrat under ek i reservatet (höger) 
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Figur 6 Äldre ekar längs vägen (vänster) och hamlade sälgar (höger) 
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Figur 7 Röjt hårt längs vägen
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Sammanfattning 

 
Mycket bra initiativ av Länsstyrelsen som erbjöd bidraget. Då vi årligen jobbar med 

naturvårdsåtgärder och har inkörda entreprenörer så kunde vi på ett bra sätt genomföra arbetet. 

Flertalet äldre ekar har gynnats av åtgärderna och att vi i tidigt skede har jobbat med 

rekryteringsområden längs vägkanten. Materialet kunde väldigt smidigt kunna köras till 

Farstanäs för lagring. Kostnaderna har överstigit bidraget för 2018 men detta ryms inom vårt 

eget arbete med friställning och reservatsskötsel. 

 

Med vänliga hälsningar/ Mikael Lindén, naturvård & reservatsförvaltning Södertälje kommun 

 

 

 




