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Sammanfattning
Det här arbetet är ett första steg i att ta fram ett underlag för hur Nordanstigs kommun i framtiden ska
sköta sina gråytor. Det här dokumentet är alltså inte en färdig skötselplan, utan en sammanställd
inventering med förslag på åtgärder som sedan skall arbetas vidare med.
Gråytor är ett ord som i det här projektet syftar på människonära mark som inte faller under någon
kategori (t.ex. parkmark, skog, åkermark) och som oftast inte sköts om eller brukas på lämpligt vis.
Under somrarna 2019-2020 inventerades sammanlagt 149 områden på kommunägd mark. Områdena
besöktes, dokumenterades, om möjlighet fanns fördes dialog med boende i anknytning till områdena,
och sammanställdes sedan i ett Excel-ark, som kartskikt och som text i det här dokumentet. Under
inventeringen bedömdes 60 områden vara i akut behov av åtgärd och 55 områden i behov av åtgärd men
inte akut. Andelen områden i behov av åtgärder (både akut och inte akut) var hela 100 % i fyra orter,
men ingen av dessa orter hade mer än tre områden. Den ort som hade högst andel områden i behov av
åtgärder samt mer än tre områden var Stocka (92 %; 11 av 12 områden). Många röster gjorde sig hörda
under inventeringarna; vissa var nöjda med hur områdena såg ut, andra var upprörda över hur områdena
har låtits växa igen. Många uttryckte känslan av att vara bortglömda av kommunen, vilket var mer
framträdande i både Stocka och Strömsbruk än någon annanstans. Nordanstig är till ytan en stor kommun
med många områden som är i behov av att tas hand om.
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Inledning
”Kommunen äger en massa mark; skog som brukas, åkrar som slås och parkmark som klipps, och så
äger de mark som är varken det ena eller det andra, en slags mittemellanmark – gråytor kallar jag dem.
Det kan vara skogsdungen där mellan villorna, eller slyn som växer bakom husen. Eftersom den marken
varken är det ena eller det andra så sällan den tas hand om på rätt sätt. Kommunen får klagomål från
folk som lever nära dessa områden, de säger saker som att det ser ovårdat ut, att det skymmer sikten
eller att promenadstigar växer igen. Nu vill kommunen kartlägga alla kommunägda gråytor. De ska
dokumenteras, åsikter och synpunkter från dem som lever i anknytning till dessa områden ska tas emot
och sedan ska allt sammanställas så att det går att bilda sig en uppfattning om vad som behöver göras.
Det här kommer bli ett slags underlag för hur kommunen ska sköta dessa områden i framtiden. Så, hur
tycker du att det ser ut här?” Ungefär så började de många dialoger som förts med människor med
anknytning till gråytor runtom Nordanstigs kommun.
Ordet ”gråyta” är inget vedertaget ord i svenskan, utan är ett ord som uppstått under arbetets gång och
som syftar på oanvända markområden i människors närhet. Ordet skulle kunna liknas med svenskans
”impediment” eller engelskans ”greyfield”. Impediment syftar dock allt som oftast skog och åkermark
med låg bonitet (dålig växtförmåga) och greyfields syftade ursprungligen på oanvända asfalterade ytor,
men båda begreppen används ibland på samma sätt som ”gråytor”. För att ett område ska klassas som
gråyta krävs det att området ska vara relativt litet, människonära och inte riktigt ha kunnat klassas varken
som bruksskog, brukad åkermark, parkmark eller annan omskött grönyta, utan det skall vara en grön yta
som faller i gråzonen mellan alla kategorier.
Förvaltning av kommunens grön- och gråytor sköttes innan 2000-talet av kommunens fastighetsavdelning, men när den avvecklades tog föreningen ”Skogspojkarna” över skötseln vilket pågick mellan
åren 2000-2012. Därefter fick organisationen Sveriges Maskinringar utföra arbetet mellan åren 20132016, varpå Nordanstigs Bostäder slutligen tog över arbetet 2017 och ansvarar över skötseln än idag.
Tyvärr har många markområden hamnat i skymundan och därför inte fått den skötsel och
uppmärksamhet de borde, och det är här vi har grunden till det här arbetet.
Tanken är att det här arbetet ska utgöra grunden till en framtida skötselplan och arbetet ska därför
kompletteras med information om vilka åtgärder som är lämpligast, kostnader för dessa samt hur ofta
dessa skall utföras.

Metod
Kartläggning av gråytor i Nordanstigs kommun utfördes somrarna 2019-2020. Orterna som besöktes
var Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Hassela, Ilsbo, Jättendal, Mellanfjärden, Moningssand, Morängsviken,
Stocka, Strömsbruk och Sörfjärden.
För att identifiera gråytor användes kartor i vilka Nordanstigs kommuns fastigheter var markerade.
Markytor i människonära områden (t.ex. runt bostäder, badplatser, promenadstråk etc.) markerades som
potentiella gråytor varpå områdena besöktes och bedömdes. I de flesta fall bildades först en egen
uppfattning av området och sedan fördes, om möjligt, en dialog med människor som bodde eller rörde
sig i området. Om området klassificerades som en gråyta fotades det och anteckningar sparades.
Under 2019 användes licensmjukvaran SolenX för att skapa ett kartskikt med alla gråytor och under
2020 fördes arbetet över till open source-mjukvaran QGIS för att underlätta redigering och hantering av
data. Bakgrundskartor hämtades från Lantmäteriet och fastighetsregister exporterades från SolenX.
Ett område kan delas upp på flera delområden, antingen för att lättare kunna beskriva varje del av ett
större område eller för att det fanns många små områden som fick bli delområden i ett enda stort
”huvudområde” (fig. 1). Inom varje (del)område markerades en eller flera ytor som var i olika behov av
åtgärder, markeringen kompletterades dessutom med en kort beskrivande kommentar (fig. 2).
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Figur 1 (ovan): Område Hassela 10 är uppdelat på två delområden; Hassela 10a och Hassela 10b.
Figur 2 (nedan): Strömsbruk 9 är en lummig skogsdunge som skulle behöva röjas på både sly och skrot.
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Områdena gavs olika färgkoder; röd, gul, blå och grå. Färgkoden förklarar i vilket utsträckning
området är i behov av att åtgärdas, något som innebär att det inte finns någon koppling mellan vilken
typ av åtgärd som behövs och den färg som området markerats med. Röd markering innebär att området
är i starkt behov av att åtgärdas. En röd markering kan bero på att de boende i området vantrivs, att
många klagar på samma sak eller för att det finns en risk med att låta området stå orört t.ex. träd som
riskerar att falla över bostadshus, invasiva växter som måste bekämpas eller sly som skymmer sikten för
trafikanter. En gul markering innebär att området är i behov av åtgärd, men det är inte lika brådskande
som med en röd markering. Det kan handla om att slyn växer upp och kommer att behöva röjas så
småningom, att området kommer behöva åtgärdas så att det kan fortsätta användas eller så kan det handla
om ett ställe som bör tas hand om på ett lämpligt sätt innan området förfaller, t.ex. en ängsmark som bör
slås eller användas för bete innan den växer igen. Om området har en blå markering betyder det att
området antingen är bra som det är och redan sköts om på lämpligt vis eller att en åtgärd är
svårmotiverad, t.ex. en skog som nyligen avverkats eller en snårig slänt som ingen kommer att beträda
eller se oavsett hur den sköts om. Till sist har vi den grå markeringen, den sattes på områden med
potential att kunna användas som parkmark eller dylikt, men som måste åtgärdas innan detta kan bli
möjligt. Området får inte heller störa eller ha någon annan negativ inverkan på människor i närheten om
området inte åtgärdas. Ett område kan innehålla flera ytor med olika färger, men när områdena sedan
sammanfattats i det här dokumentet har området fått den färgmarkering som i området anses vara högst
brådskande, t.ex. om ett område till största del har markerats som blått men har några träd som anses
vara en fallrisk och därmed markerats som röda, då blir hela området i sin sammanfattning markerat
som rött även om det egentligen bara är en liten del av området som behöver åtgärdas (fig. 3).

Figur 3: Område Strömsbruk 7 är uppdelat i 9 delområden, Strömsbruk 7a till Strömsbruk 7i. Område
Strömsbruk 7f (längst t.h. i bilden) är både blått och rött, vilket innebär att området kommer att beskrivas som
rött när delområdet sammanställs. Hela område Strömsbruk 7 kommer att sammanfattas som rött, även om
det innehåller delområden som inte är röda.
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Resultat
Tolv orter inventerades på vilka sammanlagt 95 gråyteområden, uppdelade på totalt 149 del-områden,
identifierades. Antalet delområden i orterna varierade mellan 1 till 36 (Mellanfjärden respektive
Bergsjö). Antalet röda och gula områden var högst respektive lägst i Bergsjö (32 av 36 områden)
respektive Morängsviken (1 av 3 delområden) och Mellanfjärden (1 av 1 område). Andelen röda och
gula markeringar i respektive ort varierade från 33 % till 100 % varav orterna med störst andel röda och
gula markeringar också är de orter med minst antal områden; Jättendal, Mellanfjärden, Moningssand
och Sörfjärden hade 100 % vardera, men ingen av dessa orter hade heller mer än tre del-områden. Det
område som hade störst andel röda och gula markeringar samt fler än tre delområden var Stocka (92 %;
11 av 12 delområden) (fig. 4).

Figur 4: Antalet delområden uppdelade efter färg för respektive ort.

Diskussion
Det finns inte en ort i kommunen som inte är i behov av åtgärder, men i vissa orter är behovet större
än i andra varav både andelen och antalet områden i behov av åtgärder är högt i Stocka, Bergsjö och
Hassela. På flera platser har människor uttryckt en känsla av att vara bortglömda av kommunen, något
som hördes lite oftare i både Stocka och Strömsbruk.
Det är viktigt att åtgärda områden där området har rödmarkerats ur säkerhetssynpunkt, t.ex. där det
finns fallriskträd eller där vegetationen utgör en trafikfara. Det är också av stor vikt att områden där
bestånd av jättebalsamin (Impatiens glandulifera) och jätteloka (Heracleum mantegazzianum) har
upptäckts åtgärdas omgående då det sedan 2016 är förbud mot att låta dessa växter växa. Utöver dessa
punkter vore det lämpligt att börja med att åtgärda rödmarkerade områden nära bostads-områden och
särskilt människotäta områden, då åtgärderna skulle påverka många människor och på så vis ha stor
effekt. Några exempel på sådana områden är Bergsjö 2c-2d, Bergsjö 16b, Gnarp 5c, Ilsbo 6,
Moningssand 1, Stocka 7 och Strömsbruk 12a.
Trollet Ingelman Åslund
Bergsjö 2020-08-28
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Bergsjö
Kompostanarki, tät sly, igenvuxna områden med fornlämningar och lite jättebalsamin.

Karta 1: Samtliga 21 inventerade områden med delområden i Bergsjö tätort.
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Bergsjö

Karta 2: Områdena 1 och 2 med respektive delområden i norra delen av Bergsjö.

1
Öster om fastighet Bergsjö-Berge 2:10 går en väg
längs med en åker. Vid vägkanten mot åkern har slyn
vuxit upp och bör röjas bort för att bevara ljusinsläpp
och utsikt (fig. 1). Runt fastighet Bergsjö-Berge 3:12
finns kommunägd mark på vilken det växer höga träd
(fig. 2). Träden växer väldigt nära bostadshuset och
skulle kunna gallras ur för att dels släppa in mer ljus
men också för att träden kan utgöra en fallrisk vid
storm. Dock har ingen dialog förts med boende på
fastigheten. Mellan samma fastighet och väg 307
finns en liten skogsdunge som förvisso är något
snårig men som inte behöver åtgärdas.

2
En gemensam nämnare för samtliga delområden är
komposterna. Det har bildats komposter lite här och
var på kommunens mark. Det är inte bara
vanprydande, utan riskerar ge upphov till spridning
av invasiva växter. En åtgärd skulle kunna vara att
skapa en ”gemensam kompost” där grannarna kan
lägga sitt växtmaterial istället för att sprida ut det var
för sig. Komposten skulle kompletteras med en
informationsskylt där framförallt invasiva växter
uppmärksammas och hur dessa växter ska hanteras på
bästa sätt för att minska spridning.
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Figur 1 (ovan): Slyn växer vid vägkanten, den är
både vanprydande och skymmer sikten (omr. 1)
Figur 2 (nedan): Runt fastighet Bergsjö-Berge
3:12 växer träden tätt inpå tomten (omr. 1)

Gråytor i Nordanstigs kommun
2020

Bergsjö

2a
Strax väster om fastighet Bergsjö Kyrkby 9:28
går en stig upp mot bilvägen. Längs stigen finns
en kompost som borde avlägsnas (fig. 3). I
övrigt är området runt stigen väl efterhållet.
Vidare västerut består området till hälften
ängsmark och till hälften klippt gräsmatta för att
sedan övergå i lövskog. Vid skogsbrynet har det
skapats en stor komposthög (fig. 4). Den är
vanprydande och förhindrar dessutom
framkomligheten i lövskogen.
Figur 3 (uppe t.h.): Stigen upp mot bilvägen kantas
av en kompost, något vi kommer att se mycket av i
område 2 (omr. 2a)
Figur 4 (t.h.): Framkomligheten i den lilla lövskogen
hindras av ännu en stor kompost (omr. 2a)

2b
I norra delen av området är vägkanten sluttande
uppåt, på vilken det växer blommor, gräs, sly,
buskar och ungträd (fig. 5). Området skulle nog
må bra av att rensas på buskar och sly. Vidare
söderut finns en tom tomt som till viss del
används av fastighet Bergsjö Kyrkby 9:18. Den
oanvända marken är en gräsmark med sly
(fig. 6). Slyn borde röjas bort och marken slås.
Söderut vid ån har det bildats en kompost precis
vid vattnet (fig. 7). Den har gett upphov till
spridning av besvärligt ogräs.
Figur 5 (t.h.): En liten sluttning med förvildade
trädgårdsväxter, ungträd och sly (omr. 2b)
Figur 6 (nedan): Den oanvända delen av tomten
skulle behöva slås och röjas på sly (omr. 2b)
Figur 7 (nere t.h.): Från en kompost nere vid ån
slingrar sig en vinda runt sjöväxterna (omr. 2b)
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Bergsjö

2c
I östra delen av området, strax intill fastighet Bergsjö Kyrkby 9:16, är marken mellan Kvarnvägen och
Kyrkbyån är en öppen gräsmark som numera vuxit igen av tät undervegetation så som älggräs, lupiner,
brännässlor, tistlar, renfana m.m. vilket gör att området varken är vackert eller tillgängligt för den som
vill gå ner till ån (fig. 8). På området finns även en gammal roddbåt och en stor komposthög. Området
borde slås så att det går att röra sig där. Det skulle även kunna placeras ut några bänkar vid ån för att
göra området mer attraktivt. Vidare västerut växer det lövträd och det har anlagts en brygga vid ån.
Slyn är tät och utsikten mot vattnet är dålig (fig. 9). Slyn behöver röjas bort. Den kommunägda
fastigheten Bergsjö Kyrkby 9:20 verkar användas som parkering och plats för att tippa ner
kompostavfall i slänten mot ån (fig. 10). Dessutom har det lagts ut lastpallar på fastigheten, men av
vem eller av vilken anledning är oklart. På samma fastighet växer den något sällsynta växten
myskmaddra (Galium odoratum; fig. 11).

Figur 8 (uppe t.v.): Den höga vegetationen gör
området otillgängligt och oattraktivt. På bilden syns
även en komposthög (omr. 2c)
Figur 9 (ovan): Vid den lilla badplatsen är det så
mycket sly att det bitvis är svårt att se själva ån
(omr. 2c)

Figur 10 (t.v.): En slänt i vilken folk har tippat ned
kompostmaterial (omr. 2c)
Figur 11 (nedan): Den något sällsynta växten
myskmaddra gillar att växa på skuggiga platser. Den
används främst som torkad för sin doft (omr. 2c)
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2d
Söder om villorna vid Kvarnvägen har vi område 2d, ett relativt stort område som verkligen behöver
åtgärdas enligt de boende i villorna. De boende i området klipper gräset närmast husen samt små
gångar till komposter som bildats en bit ned mot vattnet. Tidigare sköttes området och sikten ner till ån
från villorna var god. Numera går det knappt att ta sig ner till ån, än mindre att se den (fig. 12). De
boende i fastighet Bergsjö Kyrkby 10:23 satte för flera år sedan ut en bänk vid ån med avsikten att
folk kunde sitta där och njuta av utsikten. Bänken står fortfarande kvar, men eftersom det är så svårt
att ta sig dit och att bänken numera är övervuxen är det inget som går att använda (fig. 13). På området
växer bl.a. ett förvildat bestånd av häckväxten häckspirea (Spiraea salicifolia; fig 14), älggräs, granar,
björk- och rönnsly och gräs. Där växer även kråkklöver och fackelblomster, relativt vanliga växter
som inte ses som ogräs utan som nyttoväxter för pollinerare (fig. 15). Området behöver en ordentlig
upprensning som innebär gallring av träd, röjning av sly och slagning av undervegetation. Därefter
skulle fler bänkar kunna placeras ut då området har stor potential för att locka besökare, både de som
vill njuta av utsikten och de som vill fiska i ån.
Figur 12 (t.v.): Förr kunde de boende på
fastighet Bergsjö Kyrkby 10:23 se ån från
tomten vilket numera blivit omöjligt (omr. 2d)
Figur 13 (nere t.v.): En övervuxen parkbänk
med utsikt mot ån. Bänken är svår att hitta på
grund av all vegetation (omr. 2d)
Figur 14 (nedan): En förvildad häckspirea som
till största delen skulle kunna klippas ned, dels
för att öka framkomligheten till ån men också
för att släppa fram våra inhemska växter igen
(omr. 2d)
Figur 15 (nederst): Mitt bland allt ogräs och sly
växer även ett bestånd av kråkklöver, en av
pollinerare uppskattad blomma (omr. 2d)
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Bergsjö

Karta 3: Område 3 med delområden, strax söder om Kyrkbyån.

3a
Området är en gräsmark som ligger inklämd mellan Kyrkbyån, en grönyta och två privata fastigheter.
På åkern växer gräset och annan vegetation högt, vilket skulle behöva slås eller användas för bete.
Längs med ån syns det att folk har trampat upp en liten stig, vilket tyder på att det finns en önskan att
kunna röra sig där (fig. 16). Att från grönytan klippa upp en gång längs med ån skulle vara lämpligt.

3b
De tre fastigheterna Bergsjö Kyrkby 9:2, 9:41 och 9:42 bildar en gräsmark som under vissa år använts
för bete (fig. 17). Vid inventeringstillfället fanns endast ett fåtal betesdjur på en liten del av området.
Det skulle vara bra om hela området kunde betas alternativt slås.

Figur 16 (t.v.): Trots den höga vegetationen har det trampats
upp en liten stig längs ån (omr. 3a)
Figur 17 (nedan): En gräsmark som tidigare använts för bete
och som bör fortsätta användas på samma vis (omr. 3b)

10

Gråytor i Nordanstigs kommun
2020

Bergsjö

3c
Området är en lummig, något sluttande och ganska snårig yta som ligger intill bostadsområdet på
fastighet Bergsjö Kyrkby 31:3 (fig. 18). Det finns en stig på området vilket indikerar att folk verkar
vilja röra sig där (fig. 19). Att gallra mellan träden och röja bort sly skulle kunna vara en lämplig
åtgärd.

Figur 19: På området finns en stig som skulle kunna
hållas öppen med röjsåg (omr. 3c)

Figur 18: Bakom skyltarna finns en liten
skogsdunge som förmodligen förbises trots att folk
rör sig i närområdet (omr. 3c)

Karta 4: Område 4 ligger intill den gamla brandstationen vid ån i Bergsjö.

4
Strax väster om den gamla brandstationen på
fastighet Bergsjö Kyrkby 1:48 finns en
skogsdunge vid ån. Det går en väg ända fram
till området. Möjligheten att kunna köra ända
fram till området i kombination med
placeringen vid ån gör att området skulle
kunna vara väldigt attraktivt för fiskare.
Tyvärr är området snårigt och svårframkomligt
(fig. 20). Om där gallrades och röjdes och
kanske placerades ut en bänk skulle området
kunna användas av fiskare eller av dem som
bara vill njuta av utsikten.

Figur 20: Ett område med potential att bli en fin
grönyta (omr. 4)
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Karta 5: Område 5 ligger bakom villorna vid Stationsvägens ände.

Figur 21 (ovan): Bakom
fastigheterna Bergsjö Kyrkby 3:73,
3:78 och 3:79 är både utsikt och
framkomlighet begränsad. Boende i
området önskar att det kunde
åtgärdas. Komposterna bör
avlägsnas. (omr. 5)

5
I norra delen av området växer ogräs, förvildade
trädgårdsblommor, buskar, sly och ungträd. Där
finns även komposter (fig. 21). Mellan fastigheterna
Bergsjö Kyrkby 3:73 och 3:78 gick det tidigare en
stig åt öster, men nu finns det knappt något kvar av
den. Boende i området uttrycker en önskan att
växtligheten rensas upp för att förbättra utsikten och
framkomligheten. Komposterna bör avlägsnas då
dessa både är vanprydande samt riskerar sprida
ogräs och invasiva växter. Vidare söderut blir
vegetationen något glesare. Där växer främst höga
lövträd och lövsly och marken är täckt av
ormbunksväxter, vilket innebär att området för visso
har bättre utsikt men fortfarande är relativt
svårframkomligt (fig. 22). Åtgärd för att öka
framkomligheten är dock svårmotiverad då det är
ovisst om folk faktiskt skulle röra sig där. Längst
söderut, strax norr om fastighet Högen 6:25, är det
desto lummigare och snårigare. Även här är åtgärder
svårmotiverade då det förmodligen inte skulle leda
till en ökad aktivitet i området. På gränsen mellan
den privatägda marken och kommunens mark står en
stor gammal björk. Då björken står relativt långt bort
från väg och hus bör den få stå kvar så länge den kan
i och med sitt höga naturvärde.
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Figur 22: Utsikten från fastighet Bergsjö Kyrkby
12:44 är något bättre, men framkomligheten är
fortfarande inte optimal (omr. 5)
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Karta 6: Områdena 6-10 innefattar skogsdungar, promenadstigar och en gräsmark som betas.

6
Område 6 ingår i förslaget för tätortsnära skogar i
Bergsjö. Området är en skog med kuperad mark
som börjar mellan Al- och Aspvägen och
Lönnbergsvägen (fig. 23) och sträcker sig bort
mellan hyreshusområdena vid Al- och Aspvägen
och fotbollsplanerna på Trimavallen. Skogen
används flitigt för promenader, orientering och
lek, vilket syns på det stora antalet stigar som går
kors och tvärs. Tyvärr har vegetationen mellan
stigarna med tiden blivit tät och är numera
ogenomtränglig för både rörelse och ljus (fig. 24;
fig. 25). Boende i närheten önskar att hela
området kunde gallras och rensas på sly.

Figur 23: Vid promenadvägen från
Lönnbergsvägen till Al- och Aspvägen växer slyn
tätt (omr. 6)

Figur 25: Tidigare gick det att röra sig fritt i
skogsområdet, både på och bredvid stigarna, något
som inte är lika enkelt numera (omr. 6)

Figur 24: Bakom Aspvägen 10A och 10B går en stig
mot skogsområdet, men då gräset är högt och slyn
tät har stigen blivit allt svårare att använda (omr. 6)
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7

Väster om fastighet Bergsjö Kyrkby 20:3 finns en gräsmark som skulle kunna bli en fin äng om där
såddes ängsblommor och om den slogs vid rätt intervaller (fig. 26). Lämpligt ställe att sätta ut bihotell
i framtiden. Norr om fastigheten, mellan huset och skolområdet, växer ett litet antal tallar och björkar.
Då träden inte bara står nära bostadshuset, utan även står på sluttande mark i höjd med hustaket,
bedöms träden utgöra en fallrisk vid storm (fig. 27). Träden bör tas ned och möjligtvis ersättas med
någon buskväxt.

Figur 26 (ovan): Väster om fastigheten finns ett område med
potential att bli ängsmark med bihotell (omr. 7)
Figur 27 (t.h.): Träden växer i takhöjd med bostadshuset och
utgör en fallrisk (omr. 7)

8
Området avser den kommunägda marken omkring
promenadvägen som går mellan Bållebergsvägen och
Södra Vägen. Väster om vägen, i höjd med
Bållebergsvägen 3B, har en träddunge lämnats orörd (fig.
28) i vilken det bl.a. växer ett bestånd av den invasiva
växten jättebalsamin (Impatiens glandulifera; fig. 29).
Beståndet är litet och marken omkring hålls klippt.
Åtgärder för att bekämpa växten planeras att göras under
sommaren 2019, men området bör hållas under uppsikt
kommande somrar.

Figur 28: En träddunge som lämnats orörd. vilken innehåller
flera sorters ogräs, däribland jättebalsamin (omr. 8)
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Figur 29: En jättebalsamin som gått i blom
bör avlägsnas så snart som möjligt (omr. 8)
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9
Gräsmarken väster om småbåtshamnens parkering
hålls i fint skick då den används som betesmark (fig.
30). Området är inhägnat och ser ut att vara nyligen
betat, även om där inte syntes några betesdjur vid
inventeringstillfället.
Figur 30 (t.h.): Marken är nyligen betad vilket resulterar i att
området är fritt från sly och annan oönskad vegetation
(omr. 9)

10
Samtliga delområden ingår i förslaget för tätortsnära
skogar i Bergsjö och är i stort behov av gallring och
röjning.

10a
Norr om fastigheterna Bergvik 1:106, 1:84 och 1:83
går en stig från elljusspåret ner till hyreshusen på
fastighet Högen 11:12. Stigen hålls öppen i och med
att den används, men sly och undervegetation tränger
sig på (fig. 31). Framkomligheten på området runt
stigen är väldigt låg. Slyn bör gallras ur.

10b

Figur 31: Att vika av från stigen in i skogen är
nästan omöjligt då slyn är så tät (omr. 10a)

Ett skogsområde intill bostadsområdet vid Al- och Aspvägen där det finns fornlämningar och höga
gamla tallar och björkar (fig. 32). Trots de små stigarna som går kors och tvärs är framkomligheten låg
då sly och undervegetation vuxit till täta bestånd (fig. 33). Fornlämningarna går det inte att se en
skymt av. Området bör röjas på sly och undervegetation så att området kan nyttjas till sin fulla
potential. De stora träden bör få stå kvar så länge de kan i och med sitt höga naturvärde.

Figur 32 (t.v.): Så här höga tallar är ovanlig syn i de tätortsnära
skogarna (omr. 10b)
Figur 33 (nedan): Slyn och undervegetationen är tät vilket gör
det svårt för människor att röra sig på området (omr. 10b)
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10c
Området består av en lummig lövskogsdunge
med inslag av tall (fig. 34; fig. 35). Även här är
framkomligheten låg på grund av all lövsly och
undervegetation, men här finns däremot inga
stigar, vilket indikerar att människor inte verkar
vilja eller haft möjlighet att röra sig i området.
Om slyn röjdes bort och undervegetationen hölls
nere något skulle området kunna bli en ett fint
parkområde som skulle bidra till en vackrare
tätort. De gamla träden bör stå kvar så länge de
kan.
Figur 34 (uppe t.h.): En vacker liten skog med höga
gamla träd som ligger nära bostadsområdena vid
Alvägen och Ringvägen (omr. 10c)
Figur 35 (t.h.): Få ting kan inge sådan
sagoskogskänsla som när solstrålarna tränger ner
genom ett högt lövtak (omr. 10c)

Karta 7: Område 11 innefattar skogen bakom
villorna vid Ringvägen och Lägervägen.
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11
11a
Mellan fastighet Bergvik 1:107 och kraftledningen växer sly och ungträd. Det ska enligt boende i
området finnas en stig där, men den gick inte att finna. Däremot fanns där en hög med gamla bräder
(fig. 36). Slyn bör röjas och brädhögen avlägsnas. Mellan fastigheterna Bergvik 1:67 och Bergvik 1:56
finns däremot en stig, om än övervuxen med mjölkört, hallonsnår och brännässlor (fig. 37). Efter att ha
följt stigen ca 70-80 meter möts man av skrot och sopor utspridda i skogen, allt från stålkonstruktioner
(fig. 38), en skottkärra, presenningar, plastförpackningar, träkonstruktioner, plåtar till leksaker. Allt på
kommunens mark. Hur länge soporna legat där eller vem som lagt dit dem är oklart. Området bör röjas
på både undervegetation, gallras på sly och tömmas på sopor och skrot. Om området hölls efter bättre
skulle folk kanske vara mindre benägna att skräpa ner.

Figur 36 (uppe t.v.): Det skulle finnas en stig, men där fanns bara sly och skrot (omr. 11a)
Figur 37 (uppe t.h.): Mellan fastigheterna Bergvik 1:67 och Bergvik 1:56 går en stig in i skogen, övervuxen
med tät vegetation (omr. 11a)
Figur 38 (nedan): En bit in på stigen ligger skrot och sopor utspritt i skogen. På bilden syns en stor
metallkonstruktion (omr. 11a)
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11b
Från stigen i 11a går en annan stig söderut, paralellt med Bållebergsvägen, fram till den tomma tomten
mellan fastigheterna Bergvik 1:59 och Bergvik 1:60. Stigen skulle på sina ställen behöva öppnas upp
en aning då slyn börjar ta över (fig. 39). På den tomma tomten finns en stor komposthög som verkar
användas av grannarna (fig. 40). Mot vägen växer höga träd och en del sly som kan komma att behöva
gallras så småningom. Komposten bör granskas så att den inte sprider besvärligt ogräs och invasiva
växter.

Figur 39 (ovan): Stigen som leder söderut parallellt med Bållebergsvägen skulle behöva röjas för att öka
framkomligheten (omr. 11b)
Figur 40 (nedan): En bra skylt uppsatt vid den stora komposten. Om den skulle kompletteras med information
om hantering av invasiva växter skulle den vara komplett (omr. 11b)
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12a
Den tomma tomten söder om fastighet Bergvik
1:66 bedöms vara en trafikfara då träd och sly
växer tätt och skymmer sikten för bilister i
korsningen (fig. 41; fig. 42). Tomten bör gallras
och röjas så att sikten blir bättre.

Karta 8: Område 12 innefattar två områden på
vardera sida Södra Vägen.
Figur 41 (uppe t.h.): Den igenvuxna tomten sedd
från söder (omr. 12a)
Figur 42 (t.h.): Samma område sett från norr (12a)

12b
Skogsområdet mellan Södra
Vägen och Bergviksvägen är
igenvuxet av sly och tät
undervegetation (fig. 43). På
sina ställen kan stigar skymtas,
men de går bara att följa några
meter innan slyn tar över. Här
skulle det behöva röjas sly och
kanske gallras mellan träden.
På området finns en
fornlämning utmarkerad, men
som på grund av vegetationen
är omöjlig att hitta.

Figur 43: Ett skogsområde med fornlämningar intill villorna vid Södra
Vägen och Bergviksvägen. Tyvärr går området inte att beträda då slyn är
så tät (omr. 12b)
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Karta 9: Områdena 13 och 14 ligger i den sydöstra delen av Bergsjö tätort och innehåller både vanskötta
tomtmarker, invasiva växter och sly.
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13
13a
Mellan fastigheterna Bergvik 1:157 och Bergvik 1:33
rinner ett dike ner till Bålleviken. Runt diket växer
lupin, häckspirea, sly och ungträd, vilka med fördel
skulle kunna gallras då det ger ett ovårdat intryck.
Öster om fastighet Bergvik 1:33 är marken sank och
undervegetationen och slyn hög. På området står en
gammal lada och vid den ligger en brädhög (fig. 44).
Brädorna bör avlägsnas. Boende har uttryckt en
önskan om att kommunen skulle kunna ta ned en del
träd och sly för att på så vis öppna upp utsikten ner
mot sjön.

13b
Längs promenadstigen som går från Schönströms Väg
(gamla Bergsjöbanan) har den invasiva växten
parksallat (Lactuca macrophylla) tagit över markytan
(fig. 45), den har förmodligen spridit sig från en
kompost som uppstått på området. Att klippa ner
växterna så snart de tittat upp verkar vara en
fungerande metod om än något krävande, då den
skjuter upp nya skott så fort den får chansen. Att
jordfräsa är dock den sämsta möjliga metoden, då det
skulle bildas väldigt många rotfragment i marken och
det endast krävs en liten rotstump för att en ny växt
ska komma upp. Marken norr om fastighet Bergvik
1:148 är en åkermark som inte slagits på länge vilket
har inneburit att ogräset slagit rot, däribland den
invasiva växten jättebalsamin (fig. 46). Åtgärder för
att avlägsna växten planerar utföras sommaren 2019,
men området bör hållas under uppsikt kommande
somrar. Åkermarken borde tas i bruk. Vidare, önskar
boende i närheten att träden som växer ner mot sjön
skulle gallras, då de skymmer utsikten och
vegetationen runt bäcken som rinner nordväst om
fastighet Bergvik 1:148 skulle kunna gallras ur.
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Figur 44 (ovan): Öster om fastighet Bergvik
1:33 växer hög undervegetation, sly och både
unga och äldre träd som skulle kunna glesas
ur. Där finns även en virkeshög som bör
avlägsnas (omr. 13a)
Figur 45 (nere t.v.): Parksallaten finns inte med
på EU:s förteckning över invasiva arter i
Sverige, men står ändå listad som invasiv hos
Naturvårdsverket då den tar över och sprider
sig i rask takt (omr. 13b)
Figur 46 (nedan): På den obrukade åkermarken
norr om fastighet Bergvik 1:148 växer bl.a.
jättebalsamin, tistlar, mjölkört och älggräs i
höga bestånd (omr. 13b)
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14
14a
Den kommunägda fastigheten Berge 3:6 är en
obebyggd tomt som står igenvuxen vid
Schönströms Väg (fig. 47). Grannarna i området
uttrycker en stark önskan att fastigheten skall
gallras och hållas efter då den ger ett ovårdat
intryck.

14b
Bergviksvägen avslutas i en droppformation
vilket medför en markplätt som behöver skötas
(fig. 48). Just nu växer gräset högt, vilket inte
bara är vanprydande, utan även en trafikfara då
det skymmer sikten för de som rör sig mellan
villorna. Mellan Bergviksvägens ände och Södra
Vägen finns en remsa mark som ser ut att
användas som genväg av fotgängare (fig. 49).
Marken är sporadiskt klippt och de boende i
området skulle förmodligen uppskatta om den
hölls efter bättre.

14c
Sydost om Bergviksvägen och Schönströms Väg
finns ett litet skogsparti med flera fornlämningar
utmarkerade. Skogen är dock så igenvuxen med
sly att den inte går att röra sig i den över huvud
taget (fig. 50). Vid Schönströms Väg har de
boende hållit marken klippt då de haft
grannfester där, men de önskar att kommunen
kunde gallra och rensa på sly i resten av skogen.

Figur 47 (ovan): Den obebyggda fastigheten Berge
3:6 är igenvuxen och misskött, något som stör
grannarna i området (omr. 14a)

Figur 48 (t.h.): Gräset växer högt i Bergviksvägens
droppformation och skulle behöva klippas lite oftare
(omr. 14b)
Figur 49 (nedan): Genvägen mellan Bergviksvägen
och Södra Vägen skulle kunna röjas under
sommaren (omr. 14b)
Figur 50 (nere t.h.): Skogen bakom villorna vid
Bergviksvägen och Schönströms Väg är i princip
omöjlig att röra sig i då slyn och undervegetationen
både är hög och tät (omr. 14c)
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Karta 10: Områdena 15-20 ligger tätt runt Bållebergsvägen, Lägervägen, Lappstugevägen och Zättlinsvägen.
Kartor över områdena 16-20 kommer att visas i större skala fram i dokumentet.

Områdena 15, 16, 17, 18 och 20 passeras av en kraftledning med tillhörande kraftledningsgata. Och
med kraftledningar kommer sly. Att röja sly med betesdjur, istället för med röj- och motorsågar, är ett
fenomen som börjat dyka här och var i landets kommuner. Ett exempel är den ideella organisationen
Get2Gether på Lidingö; en organisation som specialiserat sig på att med hjälp av getter röja sly på
olika platser i kommunen, däribland kraftledningsgator. Tänk om Nordanstigs kommun kunde
åstadkomma något liknande! Betesdjur avger en mindre mängd avgaser än de maskiner som används
vid röjning, de främjar den biologiska mångfalden och får bort sly genom att beta och trampa på
marken på ett sätt som vi människor inte kan. Och så är det trevligt och roligt att se djur i tätorterna!
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15
15a
I nordöstra delen av området går kraftledningen genom skogen och korsar Lägervägen mellan
fastigheterna Bergvik 6:2 och 6:3. Under den växer slyn och mellan fastigheterna är slyn så tät att det
är omöjligt att röra sig där och vegetationen växer ut mot vägen. Boende i området uttrycker ett
missnöjde över att det ser ovårdat ut. Ju längre sydväst om kraftledningen man kommer desto glesare
blir skogen. Det ser ut som att den har gallrats nyligen och behöver därför inte åtgärdas inom den
närmsta tiden. Mellan promenadvägen upp mot Bålleberget och fastighet Bergvik 1:138 växer slyn i
rask takt (fig. 51). Grannarna brukar hjälpas åt att röja slyn och säger att de kan fortsätta med det, men
önskar att kommunen kunde ta hand om riset efteråt.

Figur 51: Grannarna brukar
hjälpas åt att röja bort slyn
som växer intill
promenadvägen och
önskar att kommunen
kunde ta hand om riset
efteråt (omr. 15a)

15b
Området består till största del av vacker tallskog som nyligen gallrats, i vilken det går en grusad
promenadväg som leder upp till Bålleberget. Den är gles och lättillgänglig för den som vill ut i naturen
utan att behöva traska över stockar och stenar (fig. 52). Bakom villorna vid Lägervägen och
Lappstugevägen växer slyn (fig. 53). Boende i fastighet Bergvik 1:147 brukar röja bort slyn närmast
tomten då den ”ger ett ovårdat intryck” samt skymmer kvällssolen, men önskar att kommunen kunde
göra det istället eller åtminstone ta hand om riset efter att de boende själva röjt.

Figur 52: Skogen är perfekt för den som vill komma
ut i skogen men ändå vara nära hemmet (omr. 15b)

Figur 53: Utsikten från baksidan på fastighet
Bergvik 1:147, där de boende själva röjt undan
slyn. De önskar att kommunen kunde hjälpa till
(omr. 15b)
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Karta 11: Områdena 16 och 17 är fulla med sly som skymmer sikt för trafikanter och hindrar barn
från att leka på vissa områden.
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16
16a
Norr om infarten till Lägervägen finns en markyta på vilken det växer sly och en björk. Området bör
röjas för att inte skymma sikten för trafikanter. Området måste hållas fritt från sly och annan
skymmande vegetation.

16b
Mellan infarterna till Lägervägen och Lappstugevägen, öster om fastighet Bergvik 5:2, växer slyn och
träden högt (fig. 54) och flera boende i området uttrycker en stark önskan att området åtgärdades då
sikten skyms dels för de trafikanter som rör sig på både Lappstugevägen, Lägervägen och
Bållebergsvägen samt utsikten mot sjön för de som bor på Lägervägen (fig. 55). Det finns även en
grupp höga träd intill kraftledningen (fig. 56), vilka boende i området gärna skulle se togs ned.

Figur 54: Markytan mellan infarterna till Lägervägen och Lappstugevägen är en trafikfara som många i
området uttryckt en oro för (omr. 16b)

Figur 55: Förr hade de som bodde på Lägervägen utsikt över sjön, men med tiden har det blivit mindre
sjö och mer trädkronor (omr. 16b)
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16c
Ett litet skogsområde öster om
Bållebergsvägen i vilket det främst växer
höga björkar, tallar och sly (fig. 57).
Boende i närområdet uttrycker en önskan
om att området kunde gallras och rensas på
sly och berättar att det finns många barn
som vill leka där, mycket beroende på att
där finns en stor sten, men att de inte
längre kan då slyn blivit för hög. Slyn
behöver röjas bort.
Figur 56 (uppe t.h.): Det växer en grupp höga
träd intill kraftledningen, vilka boende i
området gärna skulle se togs ner (omr. 16b)
Figur 57 (t.h.): Slyn är för tät för att barnen ska
kunna leka i området, något föräldrar i
området tycker är trist (omr. 16c)

17
Området runt fastigheterna Bergvik
1:108 och 1:109 är inte vackert. Norr om
Bergvik 1:108 växer ett bestånd höga
tallar nära huset (fig. 58). De boende på
fastigheten önskar att de närmsta tallarna
kunde tas ned. Då kraftledningsgatan går
precis bakom husen består vegetationen
där av sly, något de boende ibland själva
röjt bort (fig. 59). Mellan fastigheterna
Bergvik 1:109 och 1:110 rinner ett dike
genom en obebyggd tomt, på vilket sly
och gräs växer (fig. 60). Tomten bör röjas
och klippas. Det skulle det passa att ha en
lekplats på tomten då det bor många barn
i närområdet.
Figur 58 (t.h.): Tallarna agerar till viss del
insynsskydd från vägen, men en del av dem står lite
väl nära huset, enligt de boende på fastighet Bergvik
1:108 (omr. 17)

Figur 59: Bland slyn och undervegetationen under
kraftledningen har det skapats ett lager av bl.a. ved
och lastpallar vid Lappstugevägen (omr. 17)

Figur 60: Den obebyggda tomten skulle kunna bli en
bra lekplats om den röjdes upp och där placerades
ut lekställningar och någon bänk (omr. 17)
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Karta 12: Områdena 18 och 19 är fina och behöver inte åtgärdas mer än att hålla efter lite sly.
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18
Området är en skog omgärdad av villorna längs Lägervägen och Lappstugevägen. Skogen är relativt
gles och lättframkomlig, även om slyn har börjat titta upp här och var (fig. 61). Det finns tydliga spår
av barnlek i området (fig. 62), en anledning till att området bör tas hand om. Vissa som bor i området
är av åsikten att skogen är bra precis som den är och att den inte behöver åtgärdas på något vis, medan
andra menar att de grannar som tidigare röjt bort slyn nu har ledsnat och önskar att kommunen istället
kunde göra jobbet. Området innefattar även delar av kraftledningsgatan samt de tomma tomterna
bredvid fastigheterna Bergvik 1:115 och 1:116. Kraftledningsgatan är bitvis klippt gräsmatta, men som
övergår till tät och ogenomtränglig sly som ”ger ett ovårdat intryck” enligt de boende. Att röja slyn
med tätare intervaller vore lämpligt. De tomma tomterna agerar förmodligen ett visst insynsskydd,
men de kommer att behöva gallras på sly så småningom.
Figur 61 (nedan): Skogen bakom villorna är relativt gles, men
slyn börjar titta upp här och var och kommer behöva röjas bort
så småningom (omr. 18)
Figur 62 (t.h.): En jourhavande skogsvaktare håller ställningen
i skogen (omr. 18)

19
Området innefattar gräsmarken inuti den droppformade
Lappstugevägen samt de tomma tomterna runtom. På
den obebodda fastigheten Bergvik 1:135 har det byggts
ett litet förråd vid vilket det står bänkar och bord (fig.
63). Gräset hålls klippt och på en del av fastigheten
finns en stor vedstapel. Grönområdet inuti
droppformationen ser ut att ha blivit slagen under
sommaren då gräset inte blivit särskilt högt. Där finns
också ett fotbollsmål utplacerat, ett beslut som skulle
kunna ifrågasättas men som verkar fungera bra.
Fastighet Bergvik 1:129 är en obebyggd tomt på vilken
marken sluttar brant uppåt och där skogen växer tätt
(fig. 64). Om fastigheten gallrades en aning skulle
Lappstugevägen kunna kopplas ihop med den
promenadväg som beskrivs i område 15b.
Figur 63 (uppe t.h.): En liten förrådsbod har byggts på den
obebodda tomten (omr. 19)
Figur 64 (t.h.): Om fastighet Bergvik 1:129 gallrades skulle
där kunna gå en stig som kopplades ihop med
promenadvägen till Bålleberget (omr. 19)
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Karta 13: Område 20 är bra, bortsett från några höga träd och en ful kraftledningsgata.

20
20a
Mellan fastigheterna Bergvik 1:119 och 1:120, går en stig
som leder till Zättlinsvägen (fig. 65). Stigen hålls i fint
skick av grannarna. Fastighet Bergvik 1:122 är en
obebyggd tomt på vilken det växer höga björkar och
ormbunksväxter. Grannarna röjer bort sly ibland så att det
går att röra sig på området och är av åsikten att området är
fint precis som det är. Strax nordväst om fastighet Bergsjö
Kyrkby 3:102 växer några höga träd som boende önskar
kunde tas ned, då dessa kan utgöra en fallrisk vid storm
(fig. 66). Från samma fastighet går en fin liten stig in i
skogen upp mot Bålleberget. Stigen är i gott skick trots att
där växer sly omkring den, men slyn stör inte upplevelsen
(fig. 67). Däremot skulle gräset behöva klippas eller röjas
vid stigens början, då marken är ojämn och det höga gräset
gör det svårt att se var man sätter fötterna (fig. 68).
Området sydväst om fastigheterna Bergsjö Kyrkby 3:1003:102 ser ut att nyligen ha avverkats och behöver inte
åtgärdas.
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väl efterhållen av grannarna (omr. 20a)
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Figur 66 (ovan): Boende på Zättlinsvägen tycker att de höga
träden står lite väl nära husen och oroar sig för kommande
stormar (omr. 20a, 20b)
Figur 67 (t.v.): Stigen är trevlig att gå på, trots slyn som växer
längs sidorna (omr. 20a)
Figur 68 (nedan): Vid stigens början skulle vegetationen
behöva hållas nere då den gör det svårt för den
promenadsugne att se var den sätter fötterna (omr. 20a)

20b
Området gränsar till fastighet Bergvik
3:103, vid vilken vissa träd skulle kunna
tas ned då de står väldigt nära husen (fig.
66). De boende har tidigare upplevt att
träd har fallit ned på tomten vid storm
och är oroliga för att det ska hända igen.
Under kraftledningsgatan mellan
villorna vid Zättlinsvägen och Tallgränd
är slyn tät och hög, den ger ett ovårdat
intryck och skymmer sikten (fig. 69).
Slyn röjas bort med tätare intervall
alternativt betas.
Figur 69: Slyn är hög, tät och vanprydande mellan villorna
(omr. 20b)
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Karta 14: Badplatsen SGU utgör område 21. Området kanske inte är tätortsnära, men det är människonära.

21
Öster om parkeringsplatsen finns en liten skogsdunge med mycket sly(fig. 70).Om dungen gallrades
skulle kanske sjön kunna skymtas och området ge ett mer vårdat intryck. Att ta sig ner till badplatsen
kan man göra på två ställen; antingen via den gamla stigen (fig. 71) eller via den klippta gången som
går runt skogsdungen (fig. 72). Stigen är stenig och är enligt vissa badgäster ”under all kritik” då den
kan avra svår att gå på. Den klippta gången är däremot öppen och tillgänglig. Vid stranden finns i öster
en fin björkdunge där gräset växer högt mellan björkarna (fig. 73). Om gräset hölls nere med klippning
eller bete skulle det ge badplatsen ett trevligare intryck. Några badgäster berättade att de vid ett besök
fått nog av all fågelspillning som låg på stranden och att de då hade tagit med egna krattor och städat
tills det att stranden såg trevligare ut. Det är inte ett jobb badgästerna ska behöva göra.
Figur 70 (t.v.): Skogsdungen vid parkeringen är tät av sly
och skulle nog vinna på att gallras (omr. 21)
Figur 71 (nere t.v.): Enligt badgäster är den gamla stigen
under all kritik (omr. 21)
Figur 72 (nere i mitten): En uppklippt gång ner till
badplatsen (omr. 21)
Figur 73 (nere t.h.): Om gräset klipptes skulle badgästerna
även kunna vistas i björkdungen (omr. 21)
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Gnarp
Jättebalsaminer och sly.

Karta 1: I Gnarp har sju områden inventerats, varav två av dem innehåller bestånd av jättebalsamin.
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Karta 2: Områdena 1 och 2 ligger i norra Gnarp, strax intill järnvägen.

1
Runt fastighet Gnarps-Berge 15:5 växer en kommunägd skog. En del träd växer väldigt nära huset och
skulle förmodligen kunna betraktas som fallriskträd, men det är oklart om de faktiskt växer på
kommunens mark eller om det är på den privatägda marken. Vid infarten till fastigheten skulle det
kunna röjas bort sly för att öka ljusinsläppet (fig. 1). Ingen dialog har förts med boende på fastigheten.

2
Skogen väster om fastigheterna längs Östra Stationsvägen behöver inte åtgärdas då den är relativt gles
och lättillgänglig. Ingen dialog har förts med boende i området.

Figur 1: Tätt med sly och ungträd framför och runtom fastighet Gnarps-Berge 15:5 (omr. 1)
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Karta 3: Områdena 3 och 4 ligger sydväst respektive norr om elljusspåret, varav område 4 innehåller
jättebalsamin.

3
Skogen bakom och mellan fastigheterna
Gnarps-Berge 1:50, 1:19 och 1:60 ägs av
kommunen. Skogen, som är tät av både sly,
ungträd och äldre träd (fig. 2), växer tätt
inpå villorna. Det skulle förmodligen
uppskattas om där gallrades en aning.
Gräsytan mellan husen har hållts klippt.
Ingen dialog har förts med de boende i
området.
Figur 2 (t.h.): Träd och sly växer tätt intill
villorna (omr. 3)

4
4a
Markområdet mellan elljusspåret och
villorna längs Vallenvägen är igenvuxet av
sly och undervegetation. Från vissa av
villorna syns försök till upptrampade stigar
till elljusspåret (fig. 3), en indikation på att
boende i området vill kunna röra sig där.
Området bör röjas och hållas klippt och
snyggt.
Figur 3 (t.h.): Bakom sly och gräs ligger villor,
från vilka boende har försökt trampa upp stigar
genom vegetationen (omr. 4a)
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4b

Mellan Vallenvägen och elljusspåret går en
promenadväg vid vilken det växer ett stort bestånd av
den invasiva växten jättebalsamin (Impatiens
glandulifera; fig. 4). Åtgärder för att bekämpa växten
planerades genomföras sommaren 2019, men åtgärd
skedde först sommaren 2020. Beståndet kommer behöva
åtgärdas flera gånger under de närmsta åren. Det ser ut
som att växten har spridit sig från en kompost som ligger
på kommunens mark vid slutet av Vallenvägen (fig. 5),
vilket tyder på okunskap då växtmaterial ska brännas och
inte komposteras. En lämplig och enkel kompletterande
åtgärd skulle kunna vara att gå ut med information, t.ex. i
form av skyltar, så att boende i områdena själva vet hur
de ska göra när de ser växten.

Figur 4 (ovan): En jättebalsamin innan
blomning (omr. 4b)

Figur 5 (t.h.): Jättebalsaminen har
förmodligen spridits från en kompost som
bildats på kommunens mark (omr. 4b)

4c
Söder om radhusen vid Mejerivägen sluttar marken brant nedåt mot diket (fig. 6). Ungträd, sly, gräs
och ängsblommor växer om vartannat och det är ingen vacker syn. Öster om Mejerivägen finns en
gräsmark (fig. 7). Marken bör slås eller användas som betesmark. Om den skulle användas för bete
skulle även området söder om Mejerivägen ner till diket kunna inhägnas.

Figur 6 (nedan): Söder om Mejerivägen är marken brant sluttande
nedåt. Den är otillgänglig för människor, men betesdjur skulle
förmodligen kunna gå där (omr. 4c)
Figur 7 (t.h.): En gräsmark som skulle passa bra för bete (omr. 4c)
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. Karta 4: Område 5 innefattar markområden vid villorna längs Rödevägen, Harvens Väg och Ängebyvägen.

5
Område 5 innefattar fyra delområden
spridda runt Rödevägen och Harvens
Väg. Ett område innehåller bestånd av
jättebalsamin, fyra områden har
gräsmarker som skulle kunna bli fina
ängar eller betesmarker och så finns
det en del sly som kryper in mot
tomterna.

5a
Mellan Rödevägen och fastigheterna
Röde 1:51 och 2:2 finns en markyta
där gräset växer högt tillsammans med
slyn (fig. 8). Marken borde slås eller
användas som betesmark.

Figur 8: Tät och hög vegetation som bör slås och ge plats för
bete (omr. 5a)
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5b
Norr om Rödevägen finns en åker, vilken skulle kunna bli en fin äng genom sådd av ängsblomster och
slagning vår och sensommar. Tvärs över åkern går det en promenadväg från Rödevägen till Harvens
väg. Precis där stigen möter Harvens väg växer ett bestånd av den invasiva växten jättebalsamin
(Impatiens glandulifera; fig. 9). Åtgärder för att bekämpa växten planerades genomföras sommaren
2019, men åtgärd skedde först sommaren 2020. Beståndet kommer behöva åtgärdas flera gånger under
de närmsta åren. Vid Murvägens ände växer ogräs och sly som skulle behöva hållas nere. Fastighet
Röde 1:48 var under inventeringen (sommaren 2019) till salu, vilket medförde att ogräset var högt
även där och bidrog till ett allmänt igenvuxet och vanvårdat intryck (fig. 10).

Figur 9 (ovan): I förgrunden syns tistlar och jättebalsamin, i bakgrunden en nyslagen åker (omr. 5b)
Figur 10 (nedan): Vid Murvägens ände växer gräs och sly (omr. 5b)
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5c
I västra delen av området växer
slyn tätt inpå tomterna (fig. 11). På
fastigheterna Röde 1:10 och Röde
1:11 har de boende sedan tidigare
ett arrendeavtal med kommunen i
vilket de nyttjar marken och håller
slyn borta. Vid resterande
fastigheter är slyn påträngande,
och boende i området önskar att
kommunen kunde åtgärda saken.
Österut består området av en åker
som boende önskar kunde slås
eller betas (fig. 12)

5d
Området ser bra ut och behöver
inte åtgärdas. Möjligen skulle
gräsytan vid korsningen KyrkvägenÄngebyvägen kunna bli en liten
ängsmark genom sådd av
ängsblomster och korrekt slagning
(fig. 13).
Figur 11 (uppe t.v.): Utsikten från
fastighet Röde 1:10 är tät sly (omr. 5c)
Figur 12 (uppe t.h.): En åker som borde
slås eller betas (omr. 5c)
Figur 13 (t.h.): En markyta som inte
används, men som är väl synlig, skulle
kunna bli en liten äng (omr. 5d)

6
En lekplats som hålls i fint skick,
inget som behöver åtgärdas (fig. 14).

7
På den obebyggda fastigheten Röde
1:4>3 växer gräs och lite
ängsblommor (fig. 15). Området
borde användas till bete, bli en äng
eller göras till en liten park.

Figur 14 (t.h.): En
lekplats som hålls
i fint skick (omr.
6)
Figur 15 (nedan):
Området borde
slås, betas eller
göras till
parkmark (omr. 7)
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Harmånger
Igenvuxna tomter, en promenadväg som bör åtgärdas och områden med potential för att
användas som parkmark.

Karta 1: Områdena 1-10 i Harmånger.
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1a
Området är en skogsplätt belägen
mellan två bostadshus, en
grusväg och en ridskola. Skogen
består främst av barrträd med
inslag av rönn. Boende i området
uppger att de själva har stått för
underhåll av området genom att
ta ner sly och plocka undan ris
och önskar fortsätta på samma vis
(fig. 1).

1b
Ett litet markområde som inte
behöver åtgärdas (fig. 2). Boende
i närheten uppger att de själva har
underhållit marken genom att ta
bort sly samt tagit ner träd som
utgjort en fallrisk.
Karta 2: Område 1 i norra delen av Harmånger.

Figur 2: Området är väl efterhållet och behöver ej
åtgärdas (omr. 1b)

Figur 1: Boende i området har tidigare gallrat slyn i
skogen och de önskar fortsätta på samma vis (omr. 1a)
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Karta 3: Område 2 innefattar tomterna runt Ronnebergsvägen och Solbackavägen i nordöstra
Harmånger.

Området 2 innehåller många tomma tomter som numera är igenvuxna. Gallring av både ungträd och
äldre träd skulle vara lämplig på vissa ställen, samt röjning av både sly och tät undervegetation.

2a
Området innefattar ett villaområde med många tomma tomter (fig. 3). De igenvuxna tomterna
vanpryder området och gör det svårt för villaägarna att lätt gå ut i skogen. En viss vegetation
välkomnas, vilket innebär att en gallring av sly och ungträd skulle kunna vara lämplig.
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Figur 3 (ovan): En utav flera igenvuxna tomter som skulle kunna
gallras (fastighet Stocka 2:59)(omr. 2a)
Figur 4 (t.h.): Det gamla elljusspåret används av ryttare trots den
höga vegetationen. Många fler skulle nog kunna utnyttja området
om där röjdes upp (omr. 2b)

2b
Öster om villorna breder skogen ut sig i vilken de boende rör sig till fots och till häst. Stigar leder till
det gamla elljusspåret minst sagt är svårframkomligt. Undervegetationen är midjehög, bestående av
b.la. brännässlor och älggräs (fig. 4). Spåret skulle med fördel kunna rensas upp med röjsåg.

2c
I fastighet Stocka 2:67 (omr. 2a) upplever de boende att skogsdungen på villans södra sida orsakar
TV-störningar i och med att träden blivit högre och högre och numera står i konflikt med parabolen på
taket. Den skogsplätten skulle kunna tas ner helt och hållet. Villorna omringar ett område tomma
tomter som numera fungerar som lekplats för barn, vilken villaägarna själva verkar underhålla till viss
mån. Runt lekplatsen växer både löv- och barrträd, varav barrträden skulle kunna tas ner då ”det blir så
mörkt” enligt boende i området (fig. 5). Mellan villorna på den östra sidan finns tomma tomter som
skulle må bra av att gallras och rensas på sly och lupiner (fig. 6).
Figur 5 (nedan): En lekplats som ligger ungefär på fastighet Stocka 2:41, där granarna gärna får tas ned
enligt boende i närheten (omr. 2c)
Figur 6 (nere t.h.): Tät ungskog med sly och ett växande lupinbestånd
som skulle kunna röjas och gallras, bredvid fastighet Stocka 2:55
(omr. 2c)
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Karta 4:
Områdena 3 och
4 i Harmånger
ligger längs
Hagängsgatan.

3
Område 3 är en snårig och smal remsa skog,
inklämd mellan fastigheterna Stocka 2:30 och
Stocka 2:23 och fungerar förmodligen som
insynsskydd för villaägarna (fig. 7). Området
behöver nog inte åtgärdas, men dialog med de
närboende saknas.
Figur 7 (uppe t.h.): Lövträd och barrträd tillsammans
med tät undervegetation gör området otillgängligt, men
eftersom det är en smal "remsa" som kan fungera som
insynsskydd behöver inte området åtgärdas (omr. 3)

4
Bakom villorna ligger en vacker, om än något
snårig, lövskog som sträcker sig ner till
Harmångersån. Från Hagängsgatan går en grusväg
in mellan fastighet Stocka 2:24 och Stocka 2:27 (fig.
8). Vägen övergår i en upptrampad stig ner till
vattnet som skulle kunna röjas upp. Bredvid
fastighet Stocka 2:24 ligger en yta som förmodligen
skulle kunna bli en tomt, men så länge den står tom
växer där ängsblommor (fig. 9). De boende
uppskattar markytan då de har en biodling, vilken
drar nytta av blommorna. Samma villaägare
uttrycker en vilja att låta skogen bakom få stå orörd
och att ”den är perfekt som den är”.
Figur 8 (uppe t.h.): En liten grusväg som går mellan
husen övergår i en stig som leder ner till ån (omr. 4)
Figur 9 (t.h.): Gräsmarken är lämplig för biodlingen
som bedrivs på fastighet Stocka 2:24 (omr. 4)
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Karta 5: Områdena 5 och 6 ligger på norra respektive södra sidan om Harmångersån.

Området ligger mellan Harmångersån och fastighet Rösta 8:22
(fig. 10). Marken är frodig och vegetationen varierad; där växer
blommande växter, ormbunkar och olika sorters lövträd (fig. 11).
En idyllisk glänta nära ån som skulle kunna bli en liten parkmark
för de som bor i området. Platsen skulle dock behöva klippas och
röjas på sly innan den skulle kunna ses som användbar.
Figur 10 (nedan): Området ligger nära bostadshusen vid Hagängsgatan
(omr. 5)
Figur 11 (t.h.): En lummig glänta som skulle kunna bli en fin grönyta
om den åtgärdades (omr. 5)

6
En relativt nyanlagd promenadväg längsmed
Harmångersån. Promenadvägen kantas av både
yngre och äldre lövträd och sly (fig. 12; fig. 13). De
äldre träden skulle kunna friläggas och slyn röjas
bort så att sikten till vattnet skulle vara möjlig. Det
finns bänkar utplacerade, men utsikten är långt
ifrån tillfredsställande (fig. 14; fig.15). Räcken mot
ån skulle vara lämpliga då marken sluttar ner mot
vattnet (fig. 16).
Figur 12: Ån syns inte för all vegetation (omr. 6)
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Figur 13 (ovan): Gångvägen kantas av tät vegetation som ger
dålig sikt (omr. 6)

Figur 14 (ovan): Bänken är övervuxen och sikten skymd (omr. 6)
Figur 15 (t.h.): Sly, träd och en sandhög som utsikt (omr. 6)
Figur 16 (nedan): Någon har redan byggt ett provisoriskt räcka av
en planka (omr. 6)
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Från kyrkogården går en vacker skogsstig upp
mot hembygdsgården (fig. 17). Skogen är en
vacker liten lövskog som skulle behöva gallras
på sly för att inte växa igen.

Karta 6 (ovan): Område 7 ligger mellan kyrkogården och
hembygdsområdet på Karlsberg.
Figur 17 (t.h.): En upptrampad gammal stig genom en liten
lövskog (omr. 7)
Karta 7 (nedan): Områdena 8-10 sträcker sig mellan
Backvägen och Karlsberg.
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8
Fastighet Backen 1:7 består främst av en tom
tomt på vilken det växer högt gräs och lite
ängsblommor. I gällande detaljplan är tomten
angiven som parkmark, vilket den alltså inte
används som. För att bli en lämplig park
behöver den slås, bänkar och soptunna sättas
ut och lämpliga växter planteras in.

9
Området innefattar marken öster om villorna
vid Bringstavägen. Marken är täckt av tät
vegetation och på området ligger flera
komposthögar (fig. 18). Marken skulle behöva
röjas och sedan klippas. För att undvika
”kompostanarki” skulle kommunen kunna
anlägga en gemensam kompost som dessutom
kompletteras med information om hur en
kompost ska skötas samt hur invasiva växter
skall hanteras.

Figur 18 (ovan): Tät vegetation och komposthögar
upptar markytan bakom villorna längs Konvaljvägen
(omr. 9)

10
10a
Skogsdungen mellan Karlsberg och villorna
vid Konvaljvägen är vacker och gles och,
passande nog, översållad av liljekonvalj. Här
och där går små stigar och på sina ställen finns
sly. En förrymd snöbärsbuske (en
trädgårdsbuske) har förvildat sig och krupit in
på området (fig. 19), vilken med fördel skulle
kunna tas bort.
Figur 19 (uppe t.h.): Den förvildade
snöbärsbusken tar över den och försvårar
framkomsten (omr. 10a)
Figur 20 (t.h.): En liten stig som kantas av väldigt
tät och brännande vegetation (omr. 10b)
Figur 21 (nere t.h.): En hemmagjord bro över diket
till den övervuxna stigen, i bakgrunden fastighet
Bringsta 2:38 (omr. 10b)

10b
Från hembygdsgårdens södra ände går en liten
stig, övervuxen med brännässlor och annan tät
vegetation, ned mot skogen (fig. 20). Från
villorna på Konvaljvägen går en liten
hemmagjord bro över ett dike (fig. 21), en
indikation på att folk verkar vilja röra sig där.
Främsta åtgärden bör vara att få bort den täta
vegetationen och avlägsna den sly som
inkräktar på stigen, så att det går att röra sig på
området.
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Hassela
Skymd utsikt och bestånd av jätteloka.

Karta 1: I Hassela har 13 områden inventerats, varav ett av dem innehåller bestånd av jätteloka.
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Karta 2: Område 1 är ett villaområde i västra Hassela, uppdelat på fem delområden; Hassela 1a-Hassela1e.
Många tomter står tomma och på flera av dem har skogen vuxit upp.

1
1a
Norr om Bölevägen ligger fastighet Franshammar 1:77, en tom tomt som delvis verkar underhållas av
grannarna då gräset är nyklippt (fig. 1). Högre upp på tomten växer lite tall och björk. Söder om
Bölevägen ligger fastighet Franshammar 1:75, vilken innehåller ett stort bestånd lupiner och några
björkar (fig. 2). Ingen av dessa tomter behöver åtgärdas, även om tomten med lupiner skulle kunna
slås regelbundet för att minska lupinbeståndet.

Figur 2: Lupinängen borde egentligen slås för att
minska spridning (omr. 1a)

Figur 1: Fastighet Franshammar 1:77 ser ut att
hållas efter av grannarna (omr. 1a)
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1b
De nordvästra tomterna står tomma och är
numera en skog (fig. 3). Skogen
domineras av gran med inslag av rönn.
Den är relativt lätt att gå i och fungerar
troligen som svampskog. Strax väster om
området går elljusspåret. Skogen skulle
kunna gallras något för att öka
framkomligheten.
Figur 3: En liten granskog som skulle kunna
bli mer framkomlig och attraktiv om slyn
röjdes bort (omr. 1b)

1c
Området innefattar den lilla skogsdungen som ligger öster om område 1b. I den lilla skogen finns
gammalt metallskrot (fig. 4) och lämningar efter kojbyggen (fig. 5). Vid ”skogsbrynet” väster om
området har en förvaringsplats för bräder och lastpallar uppstått (fig. 5). Enligt de boende i fastighet
Franshammar 1:38 skulle skogsområdet mer än gärna få gallras, då barrträden ”gör att det blir så
mörkt” (fig. 6). Området skulle kunna glesas ur eller slutavverkas och skrotet och byggmaterialet
avlägsnas.
Figur 4 (nedan): Inne i den lilla skogen finns gammalt skot
undangömt (omr. 1c)
Figur 5 (nederst): Väster om skogsdungen har det bildats
blivit en förvaringsplats för byggmaterial, och i skogsbrynet
kan ett gammalt kojbygge skymtas (omr. 1c)
Figur 6 (nedan): Området sett från fastighet
Franshammar 1:38, där boende önskar att
träden kunde glesas ut eller tas ned helt
och hållet (omr. 1c)
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1d
Fastighet Franshammar 1:76 är en tom tomt på
vilken det växer lupiner och träd (fig. 7).
Barrträden skulle kunna tas ned för att släppa in
mer ljus och lupinerna slås regelbundet för att
minska spridning.
Figur 7 (t.h.): Fastighet Franshammar 1:76 skulle
kunna gallras och slås (omr. 1d)

1e
Området växlar från att vara öppet och risigt i norr (fig. 8), att bli sluttande och tätt med sly i sydost
(fig. 9) till att sedan bli en liten blandskog i södra änden (fig. 10). Hela området är kuperat och
oframkomligt på grund av all sly och dött ris och på så vis otillgängligt. De östra och södra delarna
behöver rensas på sly och gallras. Enligt de boende i fastighet Franshammar 1:38 skulle området mer
än gärna få gallras på barrträd då barrträden ”gör att det blir så mörkt”.

Figur 8 (ovan): I norra delen av området är marken täckt av ris
och svår att gå på (omr. 1e)
Figur 9 (nedan): Söderut är marken sluttande och slyn så tät att
framkomlighet är nästintill omöjlig (omr. 1e)
Figur 10 (t.h.): Längst nere i sydöstra delen av området har slyn
övergått i en liten blandskog (omr. 1e)
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Karta 3: Områdena 2 och 3 i Hassela ligger strax söder om Bergsjövägen.

2
Längs områdets södra sida går ett dåligt grävt dike.
Diket gör att marken blir väldigt vattensjuk och sur
längs tomtgränsen intill fastigheterna Kyrkbacken
4:14 och Kyrkbacken 4:21. Boende beskriver hur
de varje sommar går med röjsåg får att få bort
sjöväxter som kommer upp längs diket och att de
sjunker ned i gyttjan medan de röjer (fig. 11). De
önskar att marken kunde dräneras och har tidigare
varit i kontakt med kommunen angående detta,
men inte fått hjälp. Runt ishockeybanan växer gräs
och sly och små bestånd av åkerbär (Rubus
arcticus; fig. 12). I gräset ligget byggsatser till
rinken utspridda. Hassela idrottsförening har
planer på att använda byggsatserna för att bygga
inhägnader för sommaraktiviteter för att området
skall kunna nyttjas året runt. Föreningen har även
idéer på att söka bidrag för att kunna anlägga ett
litet skidspår för de minsta barnen väster om
hockeyrinken, där det sägs det ligga bilar och
vitvaror nedgrävda sedan länge.
Figur 11 (överst t.h.): En av de boende i området är ute
och röjer sjöväxter längs tomtgränsen och önskar att
kommunen kunde dränera marken (omr. 2)
Figur 12 (uppe t.h.): Åkerbär, en rosa liten blomma som
får goda små bär i augusti. ”Ymnigast mogna de i
Norrlands kusttrakter” ur Bilder ur Nordens Flora (omr. 2)
Figur 13 (t.h.): Hassela IF har tankar på att anlägga ett
litet skidspår med gupp för de allra minsta barnen (omr. 2)
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3
Området innefattar fastighet Nordanbro 2:6. Stadionvägen delar upp området i två delar (fig. 14). På
norra sidan vägen växer gräset högt och träden börjar krypa in på området. På den här sidan vägen
finns något som ser ut att vara två travar med gammalt virke (fig. 15). På södra sidan vägen växer träd
och sly, och vid vägkanten har det ställts två personbilar, en husvagn, gamla maskiner och gammalt
byggmaterial (fig. 16). Fordon, skrot och virke bör avlägsnas. För att marken på områdets norra del
skall hållas i fint skick behöver den slås och träden tas ned. Marken bör sedan användas som
betesmark, alternativt slås varje år.
Figur 14 (nedan): Till vänster syns fordon och gammalt
byggmaterial kan skymtas i bakgrunden. Till höger kryper
trädgränsen allt närmre vägen (omr. 3)
Figur 15 (t.h.): På norra sidan vägen ligger virke som bör
avlägsnas (omr. 3)
Figur 16 (nedan): Gamla maskiner och byggmaterial kan
lämna farliga rester i marken (omr. 3)
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4

Området består av två tomma
tomter, på vilka det växer lupiner
och några björkar (fig. 17).
Området behöver inte åtgärdas,
även om lupinerna skulle behöva
slås regelbundet för att minska
spridning.

5
Öster om skolan ligger en
markplätt där delar av området är
avsatt som grönyta (fig. 18). Gräset
växer högt och området ser ovårdat
ut. Lämpliga åtgärder vore att
antingen klippa området och
placera ut bänkar eller att låta
betesdjur hållas här, alternativt låta
det bli en liten äng genom att slå
och så ut ängsblommor. Skolan
skulle kunna engagera barnen i att
bygga insekthotell.
Karta 4: Områdena 4-6 ligger centralt i Hassela och kräver relativt få
åtgärder, med område 4 längt i söder och område 6 längt i norr.

6
Norr om Bergsvägen sluttar marken uppåt och där växer ett
glest björkbestånd med tätt växande sly som tränger upp
mellan björkarna (fig. 19). Framkomligheten är i princip
omöjlig och det är inte heller vackert att se på. Motivering till
åtgärd är dock svår att finna då området förmodligen är för
otillgängligt för att kunna röra sig på oavsett om där växer sly
eller ej. Slyn borde dock gallras för att möjliggöra god tillväxt
hos björkarna. Området söder om vägen behöver inte åtgärdas.
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Figur 17 (nere t.v.): De obebyggda
tomterna behöver inte åtgärdas, även
om lupinerna skulle behöva slås
regelbundet (omr. 4)
Figur 18 (nederst t.v.): Gräsplätten
öster om skolan skulle kunna bli en
liten parkyta eller en äng med
insektshotell (omr. 5)
Figur 19 (nedan): Björkarna står
glest, men desto tätare växer slyn
(omr. 6)
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7
Området innefattar fastighet
Nordanbro 2:80 som ser ut att vara
nyligen avverkad mark (fig. 20)
samt marken runt Bergsvägen som
går upp bakom villorna. Lövsly har
börjat växa upp på det lilla
kalhygget och längs med vägkanten
(fig. 21). Det är inte vackert, men
då det inte skymmer någons utsikt
bedöms åtgärd vara svårmotiverad.
Området innefattar även fastighet
Nordanbro 2:70 som ser bra ut och
som inte heller behöver åtgärdas.
Karta 5: Områdena 7 och 8 ligger högt beläget längs
Bergsvägen med potentiell utsikt över Hasselasjön.

8
Fastigheterna Nordanbro 2:66 och 2:68 skulle ha en
utsikt över Hasselasjön om det inte vore för att där
växer höga träd och mycket sly (fig. 22).
Vegetationen skulle kunna gallras för att öppna upp
utsikten. En kompost ahr bildats på området i vilken
det växer ett stort bestånd av snårvinda (Calystegia
sepium), ett vackert men besvärligt ogräs (fig. 23).
Figur 20 (ovan): Utsikten från Bergsvägen börjar
bli skymd av sly (omr. 7)
Figur 21 (nedan): Vägen kantas av blommor,
gräs och sly (omr. 7)

Figur 22 (ovan): Om här gallrades skulle sjön synas
(omr. 8)
Figur 23 (t.h.): Snårvindan är besvärlig då den
slingrar sig runt andra växter och kväver dem (omr. 8)
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Karta 6: En skrotfylld skog, en snårig skogsdunge och en ovårdad tomt beskriver områdena 9 och 10 i östra
delen av Hassela.

9
Kommunen äger en liten barrskog norr om villorna längs Brattsvedsvägen. Skogen är gles och relativt
lättillgänglig för de som bor i området. Tyvärr är den också full av skräp (fig. 24; fig. 25), rishögar och
här och var har träd tagits ned och börjat sågas upp och sedan lämnas. Skrotet måste städas bort.
Vidare skulle området kunna gallras något i söder för att öppnas upp mot villorna (fig. 26). Området
bör åtgärdas då skogen används aktivt av barn.
Figur 24 (t.h.): Ett före detta kojbygge? En privat
soptipp? Det hör inte hemma i skogen och bör
snarast avlägsnas från området (omr. 9)
Figur 25 (nedan): Under allt ris ligger mängder av
hönsnät och annat metallskrot som bör avlägsnas
(omr. 9)
Figur 26 (nere t.h.): Villaägarna skulle gärna se att
skogen gallrades så att det skulle bli lättare att gå
från tomten och in i skogen (omr. 9)
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10
10a
Området är en skogsplätt med brant sluttande mark. Höga lövträd blandat med tät sly gör att området
inte är särskilt attraktivt och enligt boende i närheten skulle området mer än gärna få gallras och röjas
med jämna mellanrum.

10b
Fastighet Hassela-Berge 3:21 har stått tom
länge och på den kommunägda marken
runtom fastigheten växer gräset högt (fig.
27). Boende i området skulle vilja se att
gräset klipptes eller röjdes oftare.
Figur 27: Marken omkring fastighet HasselaBerge 3:21 skulle gärna få skötas bättre
enligt grannar (omr. 10b)

Karta 7: Områdena 11 och 12 ligger på varsin sida om ett dike. På område 11 växer ett bestånd av jätteloka.

11
Söder om villorna vid Smevägen rinner ett dike vid vilket ett bestånd av jätteloka (Heracleum
mantegazzianum) har lyckats ta fäste (fig. 28). Jättelokan är en invasiv växt vars växtsaft kan ge
upphov till svåra brännskador. Området består till viss del av klippt gräsmatta och till viss del av hög
vegetation och sly (fig. 29). Jättelokan måste bekämpas och därefter bör marken slås eller betas med
jämna mellanrum och slyn som växer vid diket bör röjas bort.
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Figur 28 (ovan): Sydost om fastighet Hassela Kyrkby 1:42 växer
jättelokan längs diket (omr. 11)
Figur 29 (t.h.): Tistlar, brännässlor, sly och jätteloka gör att området
varken är vackert eller går att vistas på (omr. 11)

12
Söder om diket i område 11 ligger område 12. Intill diken är marken sluttande. Där växer buskage och
sly tätt, något som boende i området önskar kunde glesas ur (fig. 30). I sydöstra delen av området
finns en gräsmark. Gräsmarken bör betas eller eventuellt slås (fig. 31).

Figur 30 (uppe t.v.): Sluttningen mot diket är igenvuxen och boende norr om diket (omr. 11) skulle vilja se att
sly och buskage togs ned (omr. 12)
Figur 31 (uppe t.h.): En gräsmark som borde betas eller slås (omr. 12)
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Karta 8: Badplatsen vid Hasselabadet utgör område 13.

13
I öster finns ett bord med bänkar,
en eldstad och en soptunna. Det
ligger ungefär lika mycket skräp
på marken runt soptunnan som
inuti den (fig. 32). Ner mot
vattnet ligger gummimattor som
ger ett stökigt intryck och det är
oklart om dessa någon funktion
(fig. 33). Runt hela området växer
gräs och sly. Området ger inget
trevligt intryck och badsuget
infinner sig inte. Rastplatsen bör
städas, mattorna bör om möjligt
avlägsnas, fler bänkar skulle
välkomnas då marken är täckt av
fågelspillning och gräset borde
klippas runt hela området.
Figur 32 (uppe t.h.): En stökig
rastplats omgiven av högt gräs och
sly ger inte ett inbjudande intryck
(omr. 13)
Figur 33 (t.h.): Gummimattorna
som ligger på marken ger ett
stökigt intryck (omr. 13)
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Ilsbo
Fridlysta orkidéer och igenvuxna stigar.

Karta 1: I Ilsbo och Sörby finns sammanlagt 12 inventerade områden.
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Karta 2: Områdena 1-3 ligger i nordvästra delen av Ilsbo tätort och behöver knappt åtgärdas.

1
Från Skolbacken går en liten stig ned
till Bergsjövägen (fig. 1). Stigen är
fin och öppen, men kantas av sly som
kommer att behöva röjas.
Förmodligen görs detta av boende i
området, eftersom stigen inte vuxit
igen än. Resten av området har starkt
sluttande mark och är på så vis
otillgängligt och bedöms att det inte
behöver åtgärdas trots sly.

2
Öster om hyreshusen på fastighet
Ilsbo-Berge 2:46 finns en barrskog i
vilken många verkar promenera.
Skogen är till största del gles och
gallrad men närmast hyreshusen är
slyn tät (fig. 2). För att öka
framkomligheten från hyreshusen
bör därför slyn röjas bort.

Figur 1 (ovan): En liten stig som går från hyreshusen vid
Skolbacken ned till macken vid Bergsjövägen (omr. 1)
Figur 2 (nedan): Skogen är gles och fin, men precis bakom
hyreshusen är det svårt att röra sig på grund av all sly (omr. 2)

3
Marken i området är starkt sluttande
nedåt mot ett dike. Runt diket växer
det tätt med lövträd och sly. Det är
inte särskilt vackert eller tillgängligt,
men det går inte heller att motivera
någon åtgärd då området förmodligen
aldrig skulle användas och inte heller
utgör en trafikfara.
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Karta 3: Områdena 4-6 ligger i nordöstra delen av Ilsbos tätort och är i visst behov av åtgärder.

4
Vid Bergvägen, mellan fastigheterna
Östanå 3:14 och 3:95, börjar en liten
skogsväg som fortsätter upp mot
Knutberget (omr. 8). Då träden och
slyn skymmer ingången till
skogsvägen (fig. 3) skulle röjning
och gallring vara på sin plats, likaså
viss röjning av själva skogsvägen
och sidorna om den då vegetationen
är något hög. Dock bör detta göras
med aktsamhet då det växer ett stort
bestånd Jungfru Marie Nycklar
(Dactylorhiza maculata; fig. 4) på
och runt vägen, en av våra vanligare
orkidéer (alla orkidéer är fridlysta).

5
Vid korsningen Barrgränd-Tallstigen
finns en yta på vilken gräset växer
högt och där det även står en del
höga björkar på gränsen mellan den
kommunägda och den privatägda
marken (fig. 5). Gräset bör hållas
ned och björkarna kommer med
tiden utgöra en fallrisk vid storm.
Från Barrgränd går en stig in i
skogen söder om villorna vid
Tallstigen. Stigen är i fint skick och
vegetationen är inte särskilt
påträngande, men längs med stigen
finns bland annat komposthögar,
plåttunnor och bildäck (fig. 6; fig.
7). Skrotet bör avlägsnas då det är
både vanprydande och miljöfarligt.

Figur 3 (ovan.): Ingången till skogsvägen syns knappt för alla träd
och all sly (omr. 4)

Figur 4 (nedan): En Jungfru Marie Nycklar på och runt
skogsvägen (omr. 4)
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Figur 5 (uppe t.v.): På området i korsningen Barrgränd-Tallstigen växer gräs, buskar och björkar. Björkarna
kommer att utgöra en fallrisk när de blir äldre. Tills vidare bör åtminstone gräset hållas ned (omr. 5)
Figur 6 (överst t.h.): Stora plåttunnor och annat metallskrot går att finna längs med stigen (omr. 5)
Figur 7 (uppe t.h.): I skogen bakom fastighet Ilsbo-Berge 2:45 ligger kompostavfall och bildäck (omr. 5)

6
Boende i fastighet Ilsbo-Berge
2:37 har tidigare upplevt att
träd har fallit ned på tomten
vid storm och är nu oroliga för
den ökade fallrisken i och med
avverkningen i skogen öster
om Tallstigen. Boende i
området uttrycker en önskan
om att skogen söder om
Tallstigen skulle gallras för att
öka ljusinsläppet (fig. 8). I
övrigt står två höga björkar i
hörnen angränsande till
fastigheterna Ilsbo-Berge 2:39
och 2:38. Björkarna behöver
tas ned så småningom då de
kommer utgöra en fallrisk på
grund av ålder och röta.

Figur 8: Utsikten från fastighet Ilsbo-Berge 2:37 är skuggig största delen
av året, något som skulle kunna åtgärdas genom gallring (omr. 6)
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Ilsbo

Mellan fastigheterna Östanå 3:42
och 3:61 har det enligt boende i
området tidigare gått en stig mellan
Bergvägen och Kyrkvägen. Nu går
det inte ens att ta två steg in på
området då slyn är så tät (fig. 9).
Boende i området önskar att stigen
kunde tas fram igen. Om slyn skulle
glesas ur skulle dessutom mer ljus
släppas in till fastighet Östanå 3:42,
något som förmodligen skulle
uppskattas.

8

Karta 4: Mellan Knutberget och Kyrkvägen ligger områdena 7 och 8.

Figur 9 (nedan): Där slyn och ungträden nu växer fanns tidigare
en stig, vilken boende i området önskar kunde röjas fram igen
(omr. 7)
Figur 10 (t.h.): Utsikten från baksidan av fastighet Östanå 3:70,
flera boende i området önskar att skogen kunde gallras och slyn
röjas bort (omr. 8)
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I skogen mellan Bergvägen och
Knutberget växer slyn upp, något
som försvårar möjligheten att gå in i
skogen direkt från tomterna (fig.
10). Boende i området önskar att
detta kunde åtgärdas. Från område 4
går en skogsväg upp mot
Knutberget. Skogsvägen har på
senare tid börjat växa igen av sly,
vilket boende i området också
önskar kunde åtgärdas. Söder om
Bergvägen är marken sluttande och
otillgänglig och behöver därmed inte
åtgärdas trots sly. Från samma
område går en stig ned mot kyrkan.
Stigen är fin och väl efterhållen av
de boende i området.
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9

Karta 5: Områdena 9 och 10 ligger mellan Bergsjövägen och
Västervägen i Sörby.

Ilsbo

Området innefattar marken runt
fastighet Östanå 3:133, och
består i väst av en gräsmark, i
norr av en skogsdunge och i öst
av två obebyggda tomter med
uppskjutande sly (fig. 11).
Gräsmarken bör slås eller betas.
De boende i fastighet Östanå
3:113 ansökte för något år
sedan tillstånd att gallra
området och fick godkänt av
kommunen. Nu är skogen fint
gallrad, men slyn börjar skjuta
upp och de boende önskar att
kommunen kunde sköta
området i fortsättningen.

10
Väster om fastighet Östanå 3:110 är marken upphöjd, på vilken det växer stora lövträd (fig. 12).
Träden är förvisso vackra men utgör en fallrisk och borde så småningom tas ned. Öster om samma
fastighet finns två tomma tomter på vilka det växer ett väldigt tätt bestånd av unga lövträd (fig. 13).
Dessa tomter bör gallras eller avverkas helt.
Figur 11 (nere t.v.): På de obebyggda tomterna, sedda från fastighet Östanå 3:113, har slyn vuxit upp (omr. 9)
Figur 12 (nere t.h.) Gamla lövträd på upphöjd mark kan utgöra en fallrisk och bör tas ned (omr. 10)
Figur 13 (nederst t.h.) Tomterna är så pass igenvuxna att de inte går att beträda för all sly (omr. 10)
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Karta 6: Områdena 11 och 12 ligger spridda mellan Åstigen och Östervägen och är knappt i behov av åtgärder.

11
En liten markplätt vid vägen som bör slås då
den riskerar att skymma sikten för trafikanter
(fig. 14).

Figur 14: Om gräset blir för högt kan det utgöra
en trafikfara (omr. 11)

69

Gråytor i Nordanstigs kommun
2020

Ilsbo

12
Område 12 är uppdelat på fyra delområden, Ilsbo 12a-Ilsbo 12d. Delområdena är spridda runt husen
längs Åstigen, Sandvägen och Östervägen.

12a
Området är en obebyggd sluttande tomt som blivit en äng med skogen i ryggen (fig. 15). På området
står någon slags ställning som borde avlägsnas. I övrigt skulle ängen kunna slås eller betas om det inte
redan görs. Området har potential för att kunna användas som parkområde.

12b
Boende på fastighet Ilsbo Annexhemman 1:3 uppger att grannarna i området tillsammans brukar röja
området på sly och menar att det gärna kan fortsätta på samma vis. Söder om fastigheten ligger en stor
ris- och virkeshög på gränsen mellan den kommunägda och den privatägda marken (fig. 16). Om den
ligger på den kommunägda marken bör den avlägsnas då den både är vanprydande och innehåller spik.

12c
Precis som i område 12b så röjs slyn av grannarna. Även gräset hålls klippt på vissa ställen (fig. 17).

12d
Här har en stig bildats, vilken hålls klippt av boende i området (fig. 18). Viss sly och trädgrenar hänger
in över stigen, något som kommunen skulle kunna hjälpa till att få undan.

Figur 15 (uppe t.v.): En
tom tomt som blivit äng
(omr. 12a)
Figur 16 (uppe t.h.):
Området hålls efter av
grannarna, men
rishögen borde
avlägsnas (omr. 12b)
Figur 17 (närmast t.h.):
Mellan fastigheterna
Sörby 1:4 och Östanå
3:103 hålls gräset klippt
av grannarna (omr. 12c)
Figur 18 (längst t.h.):
En fin stig som hålls
klippt. Sly och grenar
har börjat hänga in över
stigen, något som
kanske kommunen
skulle kunna hjälpa till
med (omr. 12d)
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Jättendal
Tallskog, sly och skrot i skogen.

Karta 1: I Jättendal finns bara ett huvudområde.

1
Område 1 är uppdelat på två delområden och dessa ligger vid husen längs Gammelvägen.

1a
Området innefattar en gles tallskog
som förmodligen nyligen blivit gallrad.
Det är inte vackert, men åtgärd är
svårmotiverad. Från fastighet
Kungsgården 3:15 går en hästhage in
på kommunens mark och i östra delen
av området finns vad som ser ut att
vara en (husdjurs?-)gravplats (fig. 1),
en del bildäck (fig. 2) och metallskrot
(fig.3). Skrot och däck bör avlägsnas.
Figur 1 (uppe t.h.): En gravplats,
förmodligen för husdjur eller hästar
(omr. 1a)
Figur 2 (uppe längst t.h.): Övervuxna
bildäck måste avlägsnas (omr. 1a)
Figur 4 (t.h.): Rostigt metallskrot och
gammalt ris ligger om vartannat (omr. 1a)

1b
Området är snårigt och består av
lövträd och sly. Mellan fastigheterna
Kungsgården 2:12 och 2:14 används
förmodligen vegetationen som
insynsskydd. Bakom fastighet
Kungsgården 2:12 skulle det kunna
gallras, men ingen dialog har förts
med de boende i området.
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Mellanfjärden
Ett område, många jättebalsaminer.

Karta 1: I Mellanfjärden har bara ett område inventerats, och det området innehåller mängder av jättebalsamin.

1
Området är ett litet skogsområde inklämt mellan husen längs Lindesvägen-Gamla Vägen-Källvägen.
Där växer löv- och barrträd tillsammans med uppskjutande sly, men boende i området tycker inte att
det behöver åtgärdas (fig. 1). På området växer även jättebalsamin (Impatiens glandulifera; fig.2) som
dessutom har spritt sig till angränsande tomter.

Figur 1 (nedan): På området växer träd och sly, något som
inte tycks störa boende i området (omr. 1)
Figur 2 (t.h.): Tätt med blommande jättebalsaminer, vilka
kommer att sprida enorma mängder frön om de inte
bekämpas i tid (omr. 1)
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Moningssand
En fin plats med vattensjuk mark, skymd utsikt och sly.

Karta 1: I Moningssand har tre områden inventerats, varav ett är i stort behov av åtgärd, ett i visst behov av
åtgärd och ett som knappt behöver åtgärdas alls.
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Karta 2: Område 1 ligger norr om Skogsvägen och är i behov av åtgärder.

1
Norr om fastigheterna längs
Skogsvägen avverkades skogen för
ett par år sedan, något som resulterat
i en väldigt vattensjuk mark på
tomterna (fig. 1). De boende önskar
att kommunen kunde dränera eller
leda om flödet mot ett dike. Mellan
fastigheterna Gnarps-Böle 3:41 och
3:47 växer slyn tätt. Boende i
området använde platsen tidigare för
att umgås, men nu är något sådant
inte möjligt (fig. 2).
Figur 1 (uppe t.h.): Marken på fastighet Gnarps-Böle 3:41 är sank och lerig, trots en varm och torr sommar
(omr. 1)
Figur 2 (nedan): Tidigare använde grannarna platsen för att umgås och grilla, men nu när slyn har tagit över
är det inte lika lätt (omr. 1)
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Karta 3: Område 2 är en uppskattad skog mellan alla hus, även om träden skymmer lite väl mycket av
utsikten.

2
Mellan Skogsvägen och
Moningssandsvägen finns ett skogsparti.
Här går stigar ner mot havet och boende
plockar blåbär bakom husen. Området
domineras av tall, men det finns även
inslag av löv och gran. Även slyn har
börjat tränga upp, framförallt runt diket
som rinner genom området (fig. 3).
Lövträd och gran borde gallras ur dels för
att öppna upp sikten mot havet och dels för
att minska risken för brandspridning, något
som oroar boende sedan en tidigare
husbrand (fig. 4). Slyn bör röjas bort.
Figur 3 (uppe t.h.): Runt stigen och diket har slyn skjutit upp (omr. 2)
Figur 4 (nedan): När ett av husen i området brann ned började boende oroa sig för att träden skulle sprida
elden, träd som dessutom skymmer sikten mot havet (omr. 2)
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Karta 4: Område 3 ligger nere vid vattnet och är mestadels fin.

3
Nere vid stranden är det till största delen städat och fint. Längst åt öster finns n stor komposthög som
riskerar sprida ogräs och invasiva växter (fig. 5). Vid samma plats växer en del sly som skulle kunna
tas bort (fig. 6).

Figur 5 (uppe t.v.): En stor komposthög har bildats nere mot vattnet, i vilken bl.a. utblommade lupiner kan ses
(omr. 3)
Figur 6 (uppe t.h.): Strax öster om fastighet Gnarps-Böle 3:35 har slyn börjat växa upp (omr. 3)
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Morängsviken
Lite sly och några stora stenar, annars perfekt.

Karta 1: Morängsvikens tre områden är i gott skick, endast område 1 är i behov av åtgärder.

1
Längst upp i nordöstra delen av området, strax söder om fastighet Stocka 3:155, har det lagts stora
stenar i en hög så att vägen blockeras. Boende i området önskar att stenarna kunde flyttas då de
blockerar promenadvägen. Vidare väster ut börjar det komma upp en del sly mellan promenadvägen
och vattnet (fig. 1), vilken borde hållas nere för att inte skymma utsikten.

2
Skogen söder om husen i Morängsviken anser boende är ”fin precis som den är” och önskar att inget
ska förändras.

3
Utsikten mot havet skyms inte nämnvärt av träd. Ingenting behöver åtgärdas.

Figur 1: Slyn bör tas ned så att inte sikten skyms (omr. 1)
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Stocka
Sly, sly, och åter sly.

Karta 1: I Stocka har sju områden inventerats, bland vilka sly är det största problemet.
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1
Område 1 innefattar hela villaområdet kring Vikarvägen, Transtigen, Orrstigen och Falkstigen.

1a
Det finns en liten gångväg mellan
fastigheterna Vikarskogen 1:66–1:67,
vilken kantas av sly och träd. Områden
kan behöva gallras och röjas för att inte
gångvägen ska växa igen.

1b
Området öster om Falkstigen består av
tomma tomter som numera blivit skog.
Området är något snårigt, men det är
inget som verkar störa boende i området.

1c
På de tomma tomerna mellan
Vikarvägen och Falkstigen har en skog
vuxit upp. Den rensas på sly utav
grannarna, vilka verkar vilja fortsätta på
samma sätt. I östra delen av området
finns en lekplats som har sett bättre
dagar, kanske borde den tas bort eller
rustas upp (fig. 1). På fastighet
Vikarskogen 1:55 finns rester av vad
som kan ha varit ett kojbygge (fig. 2).
Dessa rester bör avlägsnas då spikar och
dylikt kommer att hamna i marken när
träet ruttnar.

Karta 2: Område 1 är ett villaområde som består av fem
delområden; från 1a i nordväst till 1e i sydost.
Figur 1 (nedan): En gammal lekplats som sett sina bästa dagar
(omr. 1c)
Figur 2 (t.h.): Resterna av ett kojbygge som bör städas bort
(omr. 1c)
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1d
Skogen väster om Vikarvägen är gles och lättillgänglig för de allra flesta, men sly börjar växa upp vid
vägkanten (fig. 3). Slyn bör hållas nere genom röjning med jämna mellanrum. En liten bit in i skogen,
i nivå med Orrstigen, ligger rester av något projekt byggt i trä (fig. 4). Lämningarna bör avlägsnas då
spikar och dylikt kommer att hamna i marken när träet ruttnar.
Figur 3 (nedan): Slyn växer upp i skogsbrynet längs vägkanten (omr. 1d)
Figur 4 (t.h.): Inne i skogen ligger resterna av något projekt (omr. 1d)

1e
Söder om och mellan fastigheterna Vikarskogen 1:32 och 1:36 har sly och ungträd slagit rot (fig. 5).
Sly och unga granar skulle kunna röjas bort. Öster om fastighet Vikarskogen 1:57 finns en markplätt
på vilken det växer gräs och sly som skulle kunna hållas nere (fig. 6). Slyn kanske agerar insynsskydd,
men den skulle även kunna vara utsiktsskymmande. Ingen dialog har förts med de boende i
fastigheten. Den tomma tomten på fastighet Vikarskogen 1:57 är en brant liten tallskog, vilken hålls
efter av grannarna som önskar fortsätta på samma vis.

Figur 5 (t.v.): Mellan Vikarvägen och Transtigen växer sly och träd
(omr. 1e)
Figur 6 (nedan): Sly och gräs gör området oanvändbart och ger ett
vanvårdat intryck (omr. 1e)
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Karta 3: Områdena 2 och 3 ligger väster respektive öster om Morängsvägen.

2
Området innefattar marken runt fastighet Stocka 3:115, vilken består huvudsakligen av nyligen
avverkad skog i norr och blandskog i väster och söder. Norr om fastigheten växer några gamla björkar
(fig. 7), dessa bör tas ned då de utgör en fallrisk vid storm, något boende på fastigheten uttryckt en
stark oro för sedan avverkningen. Söder om fastigheten växer slyn tätt (fig. 8), flera boende i
närområdet önskar att ytan kunde rensas på sly och kanske gallras något.

Figur 7 (t.v.): Höga björkar utan vindskydd utgör stor fallrisk (omr. 2)
Figur 8 (nedan): Söder om fastigheten växer slyn mellan träden,
något som flera boende i området önskar röjdes bort (omr. 2)

3
Norr om Björkstigen finns en remsa skog som enligt boende i området gärna skulle få gallras och röjas
på sly så att en inte växer igen.
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Karta 4: Områdena 4 och 5 ligger i nordöstra Stocka.

4
4a
Området avser marken omkring de två radhusområdena på fastigheterna Stocka 3:112 och Stocka
3:121. Området är stenigt och domineras av tall med uppskjutande sly. Slyn bör röjas med jämna
mellanrum. Söder om fastigheterna växer sly längs vägen, något som boende önskar att kommunen
kunde röja bort (fig. 9).

Figur 9: Norr om Bergstigen växer slyn längs vägkanten och mellan tallarna (omr. 4a)

4b
Mellan fastigheterna Stocka 3:56 och 3:122 växer det träd och sly (fig. 10). Vegetationen fungerar
förmodligen som insynsskydd mellan tomterna, men skulle kunna gallras något. Ingen dialog med de
boende har förts. På den kommunägda marken mellan Bergstigen och fastighet Stocka 3:99 ligger en
hög med rivmaterial, vilken bör avlägsnas. Öster om fastigheterna Stocka 14:1 och Stocka 2:15 växer
löv- och barrträd tätt (fig. 11), vilka förmodligen agerar insynsskydd från vägen. Eventuellt skulle
gamla björkar nära husen kunna avlägsnas då de utgör en fallrisk. Norr om Bergstigen, i nivå med
fastighet Stocka 14:1, går en liten stig in i skogen. Området kring stigen skulle kunna rensas på sly så
att det ser mer inbjudande ut.
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Figur 10 (ovan): Söder om
Bergstigen, mellan fastigheterna
Stocka 3:56 och Stocka 3:122,
växer sly och lövträd. Ett
välkommet insynsskydd eller för
mycket vegetation inpå husen?
(omr. 4b)
Figur 11 (t.v.): Björkar och sly
mellan hus och väg (omr. 4b)
Figur 12 (nedan): Så länge
betesdjuren inte störs av fyrarna
så skulle det här vara en lämplig
plats för en hage (omr. 5)

5
Öster om Bergstigen finns
två ensfyrar (fig. 12).
Marken framför fyrarna röjs
på sly för att fyrarna ska ha
effekt, men istället för att
röja slyn skulle betesdjur
kunna få jobbet gjort. Det är
dock oklart hur djuren skulle
påverkas av fyrarnas ljus på
kvällen. Mellan Strandvägen
och havet har sly börjat växa
upp, något som bör röjas
bort för att inte sikten ska
skymmas.
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Karta 5: Område 6 ligger i en kurva vid Strandvägen och boende vill se att
området åtgärdas.

6
Söder om Strandvägen finns ett
grönområde på vilket det växer höga
löv- och barrträd och mycket sly (fig.
13). Området har röjts på sly tidigare
men inte längre och boende i området
önskar att kommunen ska sköta om
ytan bättre. Det är inte längre vackert,
det börjar bli svårt att röra sig på
området och dessutom utgör den
växande slyn en trafikfara då den
skymmer sikten för bilister. Väster om
fastighet Stocka 3:128 ligger ett tomt
och fallfärdigt hus på kommunens
mark. Huset ska rivas under 2020, men
vad som är planerat att göras med
marken är ovisst (fig. 14).

Figur 13 (uppe t.h.):Ett område som
tidigare sköts håller nu på att växa igen
av sly och undervegetation. Slyn gör
området otillgängligt, oattraktivt och
skymmer dessutom sikten för bilister
(omr. 6)
Figur 14 (t.h.): Byggnaderna ska rivas,
men vad som ska hända med marken är
fortfarande ovisst (omr. 6)
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Karta 6: Område 7 ligger runt en restaurang och en ställplats för husvagnar.

7
Mellan Strandvägen och havet växer slyn tätt mellan träden. Det är omöjligt att gå ner till vattnet och
utsikten är långt ifrån vacker (fig. 15). Om området röjdes och gallrades på sly kunde här vara ett
parkområde med bänkar och gångvägar. Ett annat alternativ skulle vara att ha betesdjur på området för
att förhindra att det växer igen.

Figur 15: Utsikt till havet? Inte länge till om inte slyn röjs undan. Här skulle en park med gångvägar och
bänkar kunna anläggas, nära gästhamnen och villaområdena (omr. 7)
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Strömsbruk
Tomma hagar, igenvuxna obebyggda tomter, förfallna parker och fallriskträd.

Karta 1: I Strömsbruk har tretton områden inventerats.
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Karta 2: Områdena 1 och 2 ligger intill Harmångersån.

1
Mellan Harmångersån och Uvbovägen bildar några höga lövträd en allé, och mellan träden växer sly
(fig. 1). Slyn bör röjas undan med jämna mellanrum. Sydväst om fastighet Strömsbruk 1:91 växer
höga tallar (fig. 2), vilka boende gärna skulle se togs ned. Så länge tallarna inte utgör någon fallrisk
bör beståndet få stå kvar i och med den höga åldern och därmed det höga naturvärdet. Vidare söderut
är marken fuktig och otillgänglig, slyn växer men behöver inte åtgärdas då få människor skulle
använda området.

Figur 1 (uppe t.v.): Sly mellan träden vid vattnet bör tas bort med jämna mellanrum (omr.1 )
Figur 2(uppe t.h.): De gamla tallarna intill fastighet Strömsbruk 1:91 bör endast tas ned om de utgör en fallrisk
(omr. 1)

2
2a
Norr om fastighet Strömsbruk 1:178, på andra sidan Harmångersån, anlades en gång i tiden en vacker
park (fig. 3). Numera är parken igenvuxen och otillgänglig (fig. 4; fig.5; fig.6). Om slyn röjdes bort,
några större träd togs ner och gräset klipptes skulle parken bli attraktiv igen. Räcken måste sättas upp
innan området kan nyttjas. För en liten insats skulle bygden få mycket tillbaka. Området skulle även
kunna nyttjas av fiskare. En gammal stentrappa leder ner till området (fig. 7), och marken på vilken
trappen är belägen ägs av Holmen Skog.
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Figur 3 (t.v.): Mittemot
caféet (t.v. i bilden),
fanns en gång en park
(t.h. i bilden) som
numera är igenvuxen
(omr. 2a)
Figur 4 (nere t.v.):
Området sett från
Hammarbron (omr. 2a)
Figur 5 (nedan): En
vacker stenmur och en
stor gammal lönn på
området (omr. 2a)

Figur 6: En perfekt grönyta som bara behöver en
nyinstallation av räcken mot ån samt gräsklippning
(omr. 2a)

Figur 7: Den robusta stentrappan är så pass
övervuxen att den lätt missas av förbipasserande
(omr. 2a)
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2b
Området är beläget runt en promenadväg som går längs södra sidan Harmångersån, från fastighet
Strömsbruk 1:178 till Hudiksvallsvägen. Mellan promenadvägen och ån växer mycket sly och höga
träd (fig. 8). Slyn borde röjas med jämna mellanrum och några av de större träden skulle kunna gallras
bort för att ge en bättre utsikt. I de mellersta och östra delarna av området står två tomma hagar (fig. 9;
fig. 10), vilka borde avlägsnas eller tas i bruk igen. Skötseln av den gamla tennisbanan har upphört då
intresset för att använda den inte längre finns. Enligt de som senast underhållit den skulle tennisbanan
kunna tas bort. På platsen skulle istället ett utomhusgym eller en grillplats byggas då marken redan är
grusbelagd och på så vis lämplig för sådana aktiviteter.

Figur 8 (ovan): Höga vackra träd, sly och brännässlor
hindrar sikten mot, och möjligheten till rörelse vid,
Harmångersån (omr. 2b)
Figur 9 (t.v.): En av de två tomma hagar som finns
längs promenadvägen. Hagen bör antingen
avlägsnas användas (omr. 2b)
Figur 10 (nedan.): Ännu en tom hage längs med
promenadvägen, t.v. i bilden skymtas staketet runt
tennisbanan (omr. 2b)
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Karta 3: Områdena 3-6 ligger tätt runt bostadsområdena vid Södervägen och Skolvägen.

3
I anknytning till området ligger fastighet Strömsbruk 1:125 där tidigare ägare haft betesdjur på
kommunens mark. Numera står hagen tom och igenvuxen (fig. 11). När inventeringen genomfördes
(sommaren 2019) pågick ett ägarbyte och det var ovisst om kommande ägare skulle vara intresserade
av att ha djur där. Marken är lämplig som betesmark och borde om möjligt fortsätta användas som
sådan. Mittemot området, på andra sidan Södervägen, ligger en fastighet som hyr ut lägenheter till
sommargäster, vilka skulle kunna få en stärkt idyllisk landskapsbild om där fanns djur på sommarbete.
Ner mot ån växer ett tätt lövträdsbestånd som gör framkomligheten och sikten till vattnet är låg.

Figur 11: Ännu en
tom hage som
står och växer
igen (omr. 3)
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4
4a
En liten skogsdunge ligger inkilad
mellan fastigheterna Strömsbruk
1:177 och Strömsbruk 1:9. Där växer
några fina gamla träd och ett
syrenbestånd som verkar vara på väg
upp. Inne i dungen ligger en del
rishögar, vilka kan få ligga kvar som
faunadepåer (fig. 12).

4b
Området ligger mellan fastighet
Strömsbruk 1:9 och Solbergsvägen.
Den största delen av området är
inhägnat av en angränsande förskola.
Vegetationen är gles och behöver inte
åtgärdas.

Figur 12 (ovan): Den lilla skogsdungen med fina lövträd och
rishögar som kan vara lämpliga faunadepåer (omr. 4a)
Figur 13 (nedan): Tallar och frodigt gräs är inte en helt vanlig
kombination (omr. 4c)

4c
En skogsplätt väster om
semesterlägenheterna (nämns i omr.
3). Vegetationen domineras av tall
med inslag av lövträd, förrymda
rosenbuskar och fin gräsmark (fig.
13). Skogen skulle kunna bli en bra
förskoleskog eller t.o.m. en park om
den hölls efter genom gallring av träd
och klippning av gräs. Området går
att vara i som det är nu, även om
gräset är något högt och träden växer
lite väl tätt på vissa ställen.

5
Område 5 är en del av skogsområde
beläget öster om SkolvägenSolbergsvägen. Skogen domineras av
tall med inslag av gran och löv. I
skogen finns stigar som indikerar att
området används (fig. 14). Området
skulle kunna gallras något då träden
växer tätt, vissa tallar är gamla och
skulle kunna friställas, dels för att de
skall kunna växa vidare och dels för
att de skall synas bättre, men det är
inte nödvändigt då området går att
röra sig på så som det ser ut nu.
Figur 14: En liten stig slingrar sig in i skogen (omr. 5)
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6
6a
En mysig liten skogsdunge som ligger mellan Skolvägen och fastighet Strömsbruk 1:185, bestående av
gräsmark, sly, lövträd och tallar (fig. 15). Området var förmodligen tidigare uppskattat av skolbarn,
men nu är området på väg att växa igen. Om gräset klipptes och slyn röjdes bort skulle det dels vara
lättare att ta sig in och så skulle det bli ett högre ljusinsläpp vilket skulle göra området mer tillgänglig
och attraktiv för lek.

6b
Inkilad mellan Humlegårdsvägen, Källvägen och Skolvägen finns en gammal grusplan som
förmodligen använts av skolan när den var aktiv. Numera kryper unga tallar, lövträd och
undervegetation in på planen och den är riktigt vanprydande (fig. 16). Vegetationen bör röjas bort.
Planen skulle kunna användas som fotbollsplan eller kolonilotter.

Figur 15: Bakom trädridån gömmer sig en liten
glänta (omr. 6a)

Figur 16: Den gamla grusplanen är på väg att växa
igen, vilket inte bara är vanprydande utan också ett
slöseri på en användbar yta (omr. 6b)
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Karta 4: Område 7 är uppdelat i 9 delområden; 7a-7i.

7
Område 7 innefattar flera delområden spridda
runt villaområdet Källbacken. De största
problemen som bör åtgärdas är höga träd nära
husen och därefter sly på tomma tomter.

7a
Här finns lämningar efter park; flera äppelträd,
syrenbuskar, rosor, snöbär, trädgårdsblommor
och en allé av oxel – samt högt gräs och ett tätt
bestånd av unga tallar (fig. 17). En tid fanns där
betesdjur för att hålla marken öppen, men i brist
på bete och röjning växer den igen. Öster om
parken går en promenadväg som används flitigt
av människor i alla åldrar. Under inventeringen
uttryckte en förbipasserande sin frustration över
hur parken misskötts och önskar att den togs hand
om. Området bör antingen ha betesdjur igen eller
låta röja bort tallbeståndet och klippa gräset under
somrarna.

Figur 17: Äppelträd, syrenbuskar unga tallar och högt
gräs växer nu på den före detta parken (omr. 7a)
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7b
I den nordvästra delen av området växer
höga tallar tätt inpå husen (fig. 18). Boende
i området skulle gärna se att dessa tallar
togs ned, dels för att släppa fram
kvällssolen men också för att tallarna utgör
en fallrisk då de står så nära tomterna.

7c
En tom tomt, väldigt kuperad med stora
hällor och en hel del vegetation i form av
träd och sly. Området skulle kunna rensas
på sly ibland, men bara för det estetiska
värdet.

7d

Figur 18 (ovan): Skogen växer tätt inpå husen (omr. 7b)
Figur 19 (nedan): En liten skogsplätt som boende länge har
röjt på sly (omr. 7d)

En liten skogsplätt norr om fastighet
Strömsbruk 1:41 (fig.19). Boende på
fastigheten uppger att de själva brukar
rensa området på sly så att det inte växer
igen. Ovisst om de vill fortsätta själva eller
om de hellre skulle se att kommunen tog
hand om det.

7e
Fastighet Strömsbruk 1:55 är en obebyggd
tomt på vilken det numera står en
gungställning, en rutschkana och några
bord med bänkar (fig. 20). Lekplatsen
underhålls av grannarna och är i bra skick.

7f
Mellan fastigheterna Strömsbruk 1:41 1:42 går en stig ned mot Hudiksvallsvägen.
Vid stigens början, korsningen
Källbacksvägen-Granvägen, står två gamla
björkar som bör tas ned då de utgör en
fallrisk. I övrigt behöver inte området
åtgärdas då det ser ut som att grannarna
själva står för underhållandet i form av
gräsklippning och röjning av sly, såvida de
inte vill att kommunen tar över jobbet.

7g

Figur 20: En fin lekplats som hålls efter av boende i området
(omr. 7e)

Fastigheterna Strömsbruk 1:53 och 1:58 står obebyggda och igenvuxna (fig. 21; fig. 22). Slyn bör
röjas bort och träden bör gallras, alternativt avverkas helt, främst för det estetiska värdet men även för
att släppa in mer ljus och undvika fallrsikträd.

95

Gråytor i Nordanstigs kommun
2020

Strömsbruk

Fastighet Strömsbruk 1:53 (fig. 21, uppe t.v.) skulle behöva röjas på sly och gallras på granar och vissa
lövträd, likaså fastighet Strömsbruk 1:58 (fig. 22, uppe t.h.).

7h
En liten tallskog inkilad bakom villorna längs Granvägen-Källbacksvägen-Skogsvägen (fig. 23). Den
skulle kunna röjas på sly med jämna mellanrum så att de äldre träden kan få växa ostört. Bänkar skulle
kunna placeras ut så att det går att sitta där.

7i
Området avser en liten stig som uppstått mellan fastigheterna Strömsbruk 1:63 och 1:45. Stigen har
börjat växa igen av sly och skulle med fördel kunna röjas med jämna mellanrum (fig. 24).

Figur 24: En liten stig i behov av röjning (omr. 7i)

Figur 23: I den lilla tallskogen har någon satt upp
flera fågelholkar, och skulle eventuell sly röjas bort
och bänkar sättas ut skulle även människor kunna
nyttja området (omr. 7h)
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Karta 5: Områdena 8-10 innefattar en högt belägen tallskogsdunge i väster, en öppen gräsmark i öster och en
lågt belägen lövskogsdunge i mitten.

8
Området är en upphöjd liten tallskog, omringad
av villorna längs Hudiksvallsvägen-TallvägenKällvägen. Strax norr om fastighet
Skogsbacken 1:43 finns spår efter ett kojbygge,
något som bör städas undan då det ger ett
stökigt intryck och som dessutom kan sprida
plast och vasst metallskrot i naturen (fig. 25).
På samma plats växer höga träd som boende i
området skulle vilja ta ner då träden kan utgöra
falla vid storm. I den södra delen av området
har flera komposter bildats (fig. 26). Dessa bör
avlägsnas då de, förutom att vara vanprydande,
kan ge upphov till spridning av invasiva växter
och besvärligt ogräs. I västra delen av området
finns, även där, höga träd lite väl nära husen.
De höga träden bör ses över och gallras bort. I
norra delen av området växer slyn upp mellan
tallarna, men då området är högt beläget och
dessutom stenigt bedöms ingen åtgärd vara
motiverad.

Figur 25 (ovan): Ett stökigt kojbygge riskerar sprida
skräp i naturen (omr. 8)
Figur 26 (nedan): Bara för att ogräset är
komposterbart betyder det inte att det ska läggas på
en kompost (omr. 8)
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9
Området är en lummig skogsdunge som ligger inkilad mellan villorna vid Myrvägen och Ringvägen. I
den lilla dungen finns flera små stigar, in indikation på att människor verkar vilja röra sig på området.
Vegetationen består främst av lövträd och blåbärsris med inslag av barrträd (fig. 27). Området skulle
med fördel kunna gallras och städas, då slyn är tät och där finns en del skräp och metallskrot (fig. 28).

Figur 27 (t.v.): En lummig liten skogsdunge (omr. 9)
Figur 28 (ovan): I marken ligger gammalt metallskrot (omr. 9)

10

Figur 29 (nedan): Noggrant planterade träd
och en potentiell äng borde kombineras med
lite gräsklippning och några bänkar (omr. 10)

Ett grönområde mellan Myrvägen och Solbergsvägen
som ser ut att ha planerats användas som park eller
ängsmark. Träd har planterats läng sidan mot
Solbergsvägen och gräset är högt (fig. 29). Området
borde slås för att få en ängsmark eller användas för bete.
En del av området skulle kunna hållas klippt samt få
bänkar utplacerade så att boende skulle kunna använda
platsen.
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Karta 6: Områdena 11 och 12 ligger i södra delen av Strömsbruk och är i stort behov av åtgärder.

11
11a
Precis som i område 8 har vi även här en högt belägen liten tallskog omgärdad av villor. I utkanten av
området växer höga tallar tätt inpå husen, och vid tidigare stormar har det hänt att träd har rasat ner på
tomterna. Träd som utgör fallrisk bör tas ned. I övrigt behöver inte området åtgärdas.

11b
Vid korsningen Källvägen-RingvägenJärpvägen (fig. 30) finns en liten gräsplätt
som förr klipptes med jämna mellanrum.
Numera växer högt och slyn har börjat få
fäste. Flera boende i området upplever att
den ovårdade ytan har blivit en trafikfara
då vegetationen skymmer sikten och de
önskar att kommunen kunde sköta
området bättre.
Figur 30: I korsningen växer gräset och hos
de boende i området växer frustrationen
(omr. 11b)
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11c
En grupp tallar och björkar står på en upphöjd
yta söder om fastighet Skogsbacken 1:20 (fig.
31). Träden kan utgöra en fallrisk med tanke
på hur litet trädbeståndet är och på hur pass
upphöjt de står. Träden bör tas ned och skulle
eventuellt kunna ersättas med något buskage
då området utan vegetation skulle vara ganska
vanprydande. Ingen dialog har förts med
boende på fastigheten.

12
12a

Figur 31: Den högt belägna lilla träddungen bör tas
ned innan några träd faller ner mot tomten eller vägen
(omr. 11c)

Villaområdet runt Järpvägen och söder om Ringvägen består av fastigheterna Strömsbruk 1:129–
1:142, varav tre är bebyggda och resterande elva står tomma (fig. 32). Tio av de tomma tomterna är
igenvuxna av tät skog med mycket sly och den elfte tomten, fastighet Strömsbruk 1:142, har blivit en
lagringsplats för uttjänta fordon och skrot (fig. 33). Från Ringvägen till Järpvägen går en liten stig
genom den unga skogen (fig. 34). Skogen som vuxit på tomterna har blivit så tät att den är svår att röra
sig i och bör därför avverkas eller gallras ordentligt. Boende vid Järpvägen och Källvägen har uttryckt
stort missnöje över hur ovårdat området är och har klagat på hur den växande skogen hindrar
ljusinstläppet. Söder om Järpvägen finns en tom hage som sträcker sig från Skutviksvägen i väst till
skogsvägen mot havet i öst. Hagen bör tas i bruk eller plockas ned.

Figur 34 (ovan): Den lilla stigen som går mellan
Ringvägen och Järpvägen är det enda sättet att
ta sig igenom de igenvuxna tomterna (omr. 12a)

Figur 32 (överst): De obebyggda tomterna längs
Järpvägen ger ett ovårdat intryck och ett minskat
ljusinsläpp (omr. 12a)
Figur 33 (ovan): Strömsbruk 1:142 är inte igenvuxen,
men däremot fylld med skrot och fordon (omr. 12a)
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12b
Vid fastighet Strömsbruk 1:128 finns
en stor hög med gammalt ris från
tidigare röjningar (fig. 35). Enligt
boende i området ska högen ha legat
där väldigt länge och de uttrycker ett
visst misstycke till att den fortfarande
ligger kvar. Den är vanprydande och
ligger på kommunens mark och bör
avlägsnas så snart som möjligt.
Figur 35: En stor rishög som boende i
området länge har stört sig på (omr. 12b)

Karta 7: Den gamla skjutbanan är med, även om den inte längre är i bruk eller kan räknas som människonära.

13
Området avser den gamla skjutbanan. Den används inte längre och räknas inte heller som
människonära, men är med då den har varit människonära och visar tydliga spår på detta. Halva banan
ligger på kommunägd mark. Skjutbanan är inte längre i bruk och därför bör resterna av den (fig. 36)
plockas bort för att undvika att spikar och dylikt hamnar i marken.

Figur 36: Dåligt sikt på den gamla skjutbanan. För att minimera risken för att spikar och dylikt i marken bör
lämningarna avlägsnas (omr. 13)
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Sörfjärden
Påträngande vegetation och uppskjutande sly som skymmer utsikten.

Karta 1: I Sörfjärden har tre områden inventerats, varav skymd utsikt och påträngande vegetation är de
största problemen.
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1
Norr om fastighet Gnarps Masugn 3:18 finns en yta längs vägen där bilar brukar parkera. Tidigare
klipptes gräset, men nu har det fått växa högt, något som både är vanprydande och som gör att folk
inte kan parkera där. Strax öster om den lilla komplementbyggnaden har en rishög bildats (fig. 1),
vilket alltså är alldeles intill vägen. Rishögen borde avlägsnas och gräset klippas. Nordost om samma
fastighet finns en liten parkeringsplats runt vilken gräs och sly har börjat växa upp (fig. 2). Gräset
skulle kunna klippas och slyn röjas bort.

Figur 1 (ovan): Alldeles intill vägen i korsningen har en rishög
bildats, i bakgrunden syns komplementbyggnaden (omr. 1)
Figur 2 (t.h.): Vid parkeringen har gräset och slyn börja växa
upp, något som bör åtgärdas innan det blir för tätt (omr. 1)

2
Öster om fastigheterna Gnarps Masugn 3:10–3:11 går en vandringled mot naturreservatet vid
Vattingsmalarna med utsikt över Klasviken (fig. 3). Vandringsleden hålls klippt, men gräsklippet har
lagts i vanprydande högar i den täta vegetationen på sidorna om stigen (fig. 4). Boende i området
önskar att den igenvuxna marken mellan stigen och Klasviken kunde hållas öppen, något som skulle
kunna göras genom klippning och röjning eller genom bete. Från vandringleden går en stig upp mellan
fastigheterna Gnarps Masugn 3:6–3:7, längs vilken barn har byggt roliga små installationer (fig. 5).
Där stigen möter Skärkarlsvägen växer sly runt ett dike, vilket överlappar både område 2 och område 3
(fig. 6).

Figur 3: Utsikten över Klasviken är vacker, men vegetationen är hög och hänger in över vandringsleden och
förhindrar rörelse vid vattnet (omr. 2)
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Figur 4: Längs vandringleden
växer vegetationen högt och här
och var ligger av högar med
gräsklipp (omr. 2)

Sörfjärden

Figur 5: Mellan husen och
Klasviken finns flera små
installationer byggda av barn
(omr. 2)

Figur 6: Vid Skärkarlsvägen
växer sly och låg vegetation som
kan röjas bort (omr. 2; omr. 3)

Figur 7 (ovan): Stigen hålls öppen av boende i området (omr. 3)

3
Söder om fastigheterna Gnarps
Masugn 3:12–3:17 ligger
område 3. Genom området går
en vandringsled som boende i
området brukar hålla öppen
(fig. 7), något som tyvärr har
resulterat i stora rishögar på
sidorna om stigen (fig. 8). Från
stigen är sikten begränsad då
vegetationen är hög på båda
sidor. Österut börjar sikten bli
skymd av uppskjutande sly (fig.
9). Boende i området verkar
vara oense om huruvida de vill
att kommunen ska röja området
eller om det är något som de
boende ska göra själva.

Figur 8: Stigen kantas av
rishögar och tät vegetation
(omr. 3)
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Figur 9: Slyn växer fort, och snart
är sikten mot havet skymd om
inte något görs (omr. 3)

