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Inledning och syfte 
Beskrivning av Öbolandets Samfällighetsförenings skötsel av allmänna platser och mindre 
skogsvård som inte ingår i Trosa Kommuns skogsbestånd i skogsbruksplanen. Åtgärder och 
insatser är överenskomna med Trosa kommun. 
Genomförandet kommer att planeras och utföras i planeringsmöten med Trosa Kommun. 

Mål för allmänningar och skogar 
Kommunens mark på Öbolandet består av skogar, allmänna platser, åkermark, ängar, 
bryggplatser och kanaler. Öbolandets skogar och allmänningar skall vara lättillgängliga och 
framkomliga för rekreation i form av promenader, jogging och plockning av bär och svamp 
såväl för tomtägarna på ön som för besökare.  
Kanaler, båtplatser sköts och underhålls. Områden omkring bryggor och båtplatser sköts som 
allmänna platser. 
Skötselåtgärderna syftar därför till att förbättra tillgängligheten till naturen och 
framkomligheten på våra stigar, kanaler och allmänningar.  
 
Målet är att förena ett genuint och traditionellt sörmländskt kulturlandskap med vackra 
strandlinjer och med välskötta inbjudande allmänningar. Detta ska bidra till det positiva 
totalintryck som invånare och besökare får av Öbolandet.  
På Öbolandet ska det finnas hävdade ängsmarker, hagar med lövskog, dunkel mossig utvuxen 
barrskog och strandlinjer med typisk. skärgårdskaraktär med stor kontakt och öppenhet till 
vattenytorna. Borgmästarholmen – ett Natura 2000-område – ska utgöra ett utmärkt exempel 
på en vårdad hagmark med ädellövskog och där djuren fortfarande betar på traditionellt sätt.  
 

Skötselåtgärder som Öbolandets samfällighetsförening 

utför 
De åtgärder som behöver genomföras är av olika karaktär från städning och röjning till 
slyröjning. Skogsvård av skogsbestånden på Öbolandet som ingår i Kommunens 
skogsbruksplan från 2017 planeras av Kommunen och utförs av kommunens avtalade 
skogsentreprenör  med information till Öbolandets Samfällighet om vilka åtgärder som 
kommer utföras då det är dags. 
Inom varje område kan följande typer av åtgärder behöva utföras: 

• Elda ris. En del ris och träd ska sparas i ekologiskt syfte. Inga träd får fällas eller kapas 
upp på Kommunens mark. Träd som ligger på marken eller i undantagsfall måste 
fällas kan föreningen ta hand om endast då vi har separat tecknat avtal med 
kommunen om att fälla träd samt hantera fällda träd. Detta bedöms från fall till fall. 
Hanteringen träd på kommunal mark får ej ske utan tillstånd .Därefter kan Intresserade 
tomtägare dela upp veden och skall ta bort den så fort som möjligt. 
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• Slyröjning. Sly är oönskade växter med en stamdiameter upp till 10 cm i omkrets i 

brösthöjd. Slyröjning utförs i samförstånd med närboende och de som deltager i 
arbetet. Sly kapas nära marken, kan vid behov samlas ihop och eldas på plats. 

• Åtgärder i områden/avdelningar som finns specificerade i Skötselplan av allmänna 
ytor och skogsvård utanför skogsbruksplanens bestånd. I planeringsmöten med 
kommunen görs en skötselplan över de områden som behöver åtgärdas. Intresserade 
fastighetsägare genomför därefter åtgärderna. 

• Åtgärder för att förbättra tillgängligheten i skogar och stigar. På ön finns områden där 
tillgängligheten kan förbättras. Det är ofta sly som vuxit upp och gör områden 
oframkomliga och också farliga att besöka. Bär och svampområden är svåra att 
komma till. Sikten mot vattenytorna är skymda. I planeringsmötena med kommunen 
bestäms vilka områden som behöver åtgärdas. Intresserade samlas för att utföra 
åtgärderna. Det mesta samlas och eldas på plats. 

• Kanalerna underhålls och sköts. Vassklippning utförs årsvis. Vassröjning får ej ske 
under perioden april-juni med hänsyn till djurlivet. Områden runt båtplatserna sköts 
som allmänna platser.  

• Åtgärder på mudderbankarna. Varje mudderbank kräver egna skötselaktiviteter. 
Översiktligt sköts mudderbankarna för att smälta in i den omgivande naturen. Vissa 
bankar skall därför vara rena från uppväxande träd, vissa bankar sköts som en park 
med bevarande av vissa uppvuxna ädelträd. Skötselaktiviteter på mudderbankarna sker 
med hänsyn till fågel- och djurlivet så att bl a häckningen ej störs.  
o Edanöbanken 
o Svartviksbanken 
o Kimholmsbanken 
o Sundstugebanken 
o Rävuddsbanken 

 
• Föryngring av skogsdungar utanför skogsbruksplanen. Inom vissa områden finns 

möjlighet till föryngring av skogsdungar. Dessa områden och åtgärder beslutas 
tillsammans med kommunen. Sly är oönskade vedartade växter med en stamdiameter 
upp till 10 cm i omkrets i brösthöjd.  

• Badberget sköts f n av föreningen. Där ingår sophanteringen under badsäsong och 
underhåll av bryggan 
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Avgränsning, skötselåtgärder som Trosa kommun 

ansvarar för 
Skötselansvaret för åtgärder på Borgmästarholmen och åkermarken väster om Skogsområdet 
på Borgmästarholmen. Ansvaret för detta Natura 2000-område ligger på Trosa Kommun. 
Föreningen ställer sig positiv till all medverkan som syftar till att behålla tillgängligheten på 
stigarna. 
Träd som hänger i ledningsnätet ansvarar ledningsägaren för att ta hand om. Fastighetsägare 
på Öbolandet kontaktar själv ledningsägaren. 
Träd som är angripna av skadedjur eller är sjuka av annan orsak sköts av kommunen. T ex 
granbarkborreangripna träd. 
Kommunen ansvarar för hantering av invasiva arter.  
Gång- och cykelvägar som anläggs av kommunen ansvarar kommunen för. 
 

Området mellan tomt och väg 
Fastighetsägarna sköter själva området mellan tomt och väg. Samfälligheten klipper ner sly, 
slår högt gräs i diken en gång under sommaren. Vartannat år eller vid behov så görs dessutom 
en siktröjning med maskin. 
 
 

Planering och genomförande 
Beslutade åtgärder beskrivs i en skötselplan av allmänna platser och skogsvård av enklare 
karaktär upprättad av Öbolandets Samfällighetsförening. Skötselplanen underhålls och 
åtgärder beslutas årsvis i planeringsmöten med kommunen. Kommunen har en upprättad 
skogsbruksplan från 2017 där kommunen planerar och utför de åtgärder tillsammans med 
avtalad skogentreprenör för de skogsbestånd som ingår i skogsbruksplanen, där 
skogsbestånden på Öbolandet ingår. Då åtgärder ska utföras i skogsbestånden på Öbolandet 
kontaktas ansvarig för allmänna platser och skogsvård i styrelsen då det är dags. 
 
Åtgärder som föreningen har behörighet att utföras utförs av intresserade fastighetsägarna.  
Planen och beskrivna åtgärder vill stimulera/uppmuntra tomtägarna till egna initiativ. De som 
är intresserade kan kontakta styrelsen för att delta i och utföra de skötselåtgärder. 
 

Ekonomi och ansvar 
Personer som deltar i åtgärderna deltar på eget ansvar. 
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Utrustning och verktyg 
De som deltar i och genomför skötselåtgärderna använder egen utrustning och verktyg. 
Motorsågskörkort krävs för att fälla träd enligt upprättat avtal i enskilda fall. 
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Planering 
Perioder för utförande av åtgärderna är i huvudsak höst och vår d v s september – november 
och mars – april.  
 
Planen är uppdelad i årligen återkommande åtgärder och åtgärder som är beslutade i 
planeringsmöten med kommunen. 
 
År Åtgärd Område Tid 

Månad - dag 
Arbetsledare/ 
kontaktperson 

Återkom
mande 

Slyröjning  Rävuddsskogen mellan stigen 
och vattnet 

Vår/host 
Ej under 
häckningstid 

Owe 

Återkom
mande 

Slyröjning Mudderbankarna Ej under 
häckningstid 

Owe, 
bryggansvarig 

Återkom
mande 

Slyröjning Kalkholmarna Ej under 
häckningstid 

 

Återkom
mande 

Slyröjning Apelviken Ej under 
häckningstid 

Hans 
Alfredsson 

2020 Karta över 
Rävuddsstigarna 

 Rävuddsslingan  Åke L 

Återkom
mande 

Slyröjning Bygdevägsskogen som 
angränsar till Vita raden d v s 
Brf  Öbolandet 

Slyröjning Anders 
Björklund 

Återkom
mande 

Sly, grenar,som 
hindrar 
tillgänglighet och 
framkomlighet 

Promenadspåren mitt på ön   

     
2020- 
2021 

Slybekämpning, 
lyfta fram 
uppvuxna träd 

Hörnan Rävuddsvägen och ner 
till Badberget 

 Owe 

 
Styrelsen  
 


