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Åtgärdsplan Norröra !

Norröra har en rik flora med många med hög andel lövträd och ett rikt 
buskskikt med t.ex. hassel, skogstry, berberis och måbär.  
Syftet med planen är att få en lättskött skog med mark som är beväxt med träd 
i alla åldrar och dimensioner. !
Vid röjning i de äldre områdena ska inte allt röjas bort utan yngre träd sparas 
så de kan ta över efter de äldre har dött. !
Områden allra närmast havet lämnas orört runt om ön. På vissa ställen kan 
träd tas bort för att öppna upp vid stigar, exempelvis ner till badplatser. !
Om de stammar och slyn som röjs bort inte är i vägen för stigar eller 
promenadstråk så kan de ligga kvar. !
Uppdateringsinteravall för planen är c:a 10 år. !!
Planen omfattar:   

- S:områden 
- Ej tomtmark 
- Träd och buskar upp till 10 cm i brösthöjdsdiameter på övrig 

mark och skogsmark  !!!
1. Område närmast havet med mycket havtorn som lämnas orört. 

Området som vårdats med stöd av bidrag från Länsstyrelsen fortsätter 
att skötas på samma sätt så öppna ytor inte växer igen. !

2. På ängen i norr börjar asp breda ut sig, dessa ska röjas bort för att 
ängsmarken ska få vara kvar. Vildapelbeståndet bakom ängen lämnas 
orört och om asp eller gran skulle växa upp tas de bort. De öppna ytor 
som redan finns röjs regelbundet så de hålls öppna i fortsättningen. !

3. Om mindre träd tas ner så spara tall och björk. Närmast havet görs 
ingenting. !
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4. Äldre skog som lämnas orörd. Mindre träd och buskar kan tas bort, 

men spara vissa stammar som kan växa upp och bli träd i framtiden. !
5. Alkärr som lämnas orört. !!
6. Äldre skog som lämnas orörd. Buskar kan tas ner och mindre träd, c:a 

3 – 10cm i brösthöjdsdiameter, men spar vissa stammar, ungefär 
hälften av dessa som kan växa upp och bli träd i framtiden. I luckor i 
markskiktet har många smågranar grott och växt upp så det finns goda 
möjligheter för nya träd att växa upp. Dessa luckor lämnas orörda tills 
granarna växt upp till c:a 1,5m höjd då 30% röjs bort. !

7. Byviken, tidigare båthamn på ön. Opåverkad av avverkning och 
lämnas helt orörd för fri utveckling. Den gamla kanalen som leder 
genom beståndet kan röjas fram. !

8. Buskar och sly kan tas ner och mindre träd, c:a 3 – 10cm i 
brösthöjdsdiameter, men spar vissa stammar, ungefär hälften, som kan 
växa upp och bli träd i framtiden. Skogen är glesare högst upp på 
höjden där en likadan åtgärd görs men bara c:a 30% av stammarna röjs 
bort. !

9. Om mindre träd (upp till 10cm i brösthöjdsdiameter) tas ner så spara 
tall och björk. !

10. Äldre skog. För att bevara en öppen och ljus skog så röjs buskar och 
sly upp till 3cm i brösthöjdsdiameter. Mindre träd, 3-10 cm i 
brösthöjdsdiameter kan tas bort i de tätaste partierna. Men spara vissa 
stammar som kan växa upp och bli träd i framtiden. !

11. Tidigare betad mark som lämnas orörd. En röjning kan göras för att 
hålla nere sly och buskar. Marken längst mot havet lämnas orörd. !

12. Om mindre träd tas ner, upp till 10cm i brösthöjdsdiameter, så spara 
tall och björk. !

13.  I skogspartier kan vissa täta områden röjas. Spar Tall, björk, ask och 
buskar som måbär, berberis och skogstry. !

14. Ungskog. Björken har vuxit upp och skapat över skärm för granen. 
Denna skyddar gran från vind och kyla. En röjning bör snarast göra 
där de klenaste björkarna tas bort (c:a 3-4 cm i diameter). !

15. Nyckelbiotop och skog med höga naturvärden, se bifogade dokument. 
Enstaka träd kan huggas ner för att öppna upp och göra det lättare att 
komma ner till havet på vissa ställen. Vindfällen och grenar ska tas 
bort ifall de ramlat ner över befintliga stigar. 
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16.  Skogen närmast nyckelbiotopen i norr kan sly röjas bort, resten 
lämnas orört. Marken närmast havet lämnas orörd. !

17. I öster finns en udde med tät lövskog som har ett rikt fågelliv och ska 
lämnas orört. Marken närmast havet lämnas orörd. 

  
18. Blötviken. Al och buskar bör huggas ner och röjas bort för att hålla 

viken öppen. Detta börs göras varje eller vartannat år. !!
19. Skäret lämnas orört. Här finns en stor biologisk mångfald och hög 

andel död ved. Möjlighet att lösa in området till ett biotopskydd 
alternativt naturvårdsavtal finns. Vindfällen och grenar ska tas bort 
ifall de ramlat ner över befintliga stigar. !

20. Grönområdena närmast ångbåtsbryggan bör årligen röjas. !
!


