
Marken som avses ägs gemensamt av Norehills 64 fastighetsägare och består av båthamnar, 
ångbåtsbrygga, badplatser, skog, stigar, vägar och andra typer av nyckelbiotoper.
Områdets yta är 24,8 ha och är fritt att nyttja för allmänheten och ska vårdas med omsorg för 
framtida generationer genom att bevara de värden som är naturliga och sociala. 

Området indelas i fem stycken delområden som gemensamt kallas Norehills grönområde.
Se Karta på nästa sida.

För att tillgodose de olika intresseområden som fi nns inom området -  bör aktiv skogsvård bedrivas.
Då området i sin helhet är 24.8 hektar - krävs inte enbart ett stort engagemang av de som bor i områ-
det utan även professionell kunskap och tekniska hjälpmedel. Vart 10.e år bör större gallring utföras. 
I övrigt gäller trädfällningsförbud. 
Vid områdets städdagar 2 ggr per år samlas vi för att ta bort sly efter vägar, badplats, båthamn ...etc. 
Städdagarna bör planeras så att eldning av grenar och sly kan utföras samtidigt.  Eldning av löv, vass, 
kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjuden inom områden med detaljplan. Eldning av trädgård-
savfall som inte kan komposteras (kvistar och grenar) är dock tillåten under perioden 
30 september – 2 maj om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller att miljön utsätts för 
skada eller olägenhet. Eldvakter under städdagar är därför nödvändigt.

Skogsvårdsplanen som här presenteras är framtagen av Skogsvårdsstyrelsen 29 oktober 2010.
Området har inspekterats fysiskt av:
NTS Styrelse
Gröngruppen
Mark och Skogsvård JK Ledberg AB.
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Vid tre olika tillfällen har området inspekterats av expertis från Skogsvårdsstyrelsen.

1985: Den 19 augusti besikatdes Norehills grönområde av Gösta Karlsson från Skogsvårdsstyrelsens 
distriktskontor i Vallentuna. I samtliga 5 delområden föreslogs en rejäl gallring.

2006: Den 14 september besiktades området återigen av Skogsvårdsstyrelsen genom Staffan Dackman.
Återigen rekommenderades gallring i samtliga 5 delområden för att skapa en frisk och strövvänlig skog 
som inte kräver speciellt mycket skötsel. Den allmänna bedömningen var att Norehills grönområde var 
mycket mer öppet tidigare.

2010: Under hösten har två fältbesök genomförts av skogbolaget MARK OCH SKOGSVÅRD J.K 
LEDBERG AB. 

2010. Den 27 oktober var Skogsvårdsstyrelsen återigen på fältbesök. Denna gång var även skogsbolaget 
med för att räkna på gallringsjobbet. Jobbet i sig beräknas ge ett plus resultat för NTS genom att skogs-
bolaget köper de träd som fälls i samband med gallringen. Återigen rekommenderade Skogsvårdssty-
relsen att hela området bör gallras ur. (SE ÅTGÄRDSPLAN)



Arbetsdagar: 

Under många år har arbetsdagar anordnats inom Norehill för att ta till vara ägarnas och väghållarens 
krav på skötsel av området.
Detta för att hålla ordning på våra förrättade och tvingande åtaganden inom väg och bryggområdet.
Dessa dagar har även varit forum för förslag och kritik om området i stort och lite kaffe med dopp.
Antalet besökare på dessa arbetsdagar har dock haft en tendens att minska av olika skäl, därför föreslår 
nu ägarna genom Gröngruppen och NTS styrelse att vi överlåter utförandet av skogsvårdsplanen på en 
utomstående aktör som är proffs på temat.
I samband med gallringen vill vi påminna er om  att få träd fällda på er egen tomt.
Missa inte detta tillfälle!

Hur gör man för att få hjälp med träd på sin egen tomt?
För att få hjälp ska du anmäla detta skriftligen till NTS Styrelse (se adress på försättsbladet).
Detta ska vara NTS styrelse tillhanda snarast, dock senast _____________.
Ange Tomtnummer, namn, telefon, email samt kontaktperson.
Träden ska märkas upp ordentligt och antalet träd ska också anges på ansökan.

Gallringen kan vid gynnsamma väderförhållanden påbörjas tidigast vintern 2010-2011.
Skogsbolaget bör få option på gallringen till nästa vinter om så krävs.



Åtgärdsplan

Vad är en gallring?
Vid gallringen sker en utglesning av ungträd och skogen blir då ljusare och trivsammare att vistas i.
Man friställer också ekar och enstaka grövre tallar som har stort naturvärde och som enligt skogssty-
relsen kan dö inom en kortare period.
Granar tar över vårt område och om inte åtgärder vidtas snarast så kommer vi i framtiden inte ha lika 
stora naturvärden kvar för framtida generationer.

Mark och Skogstjänst J.K Ledberg AB har åttagit sig att för NTS räkning utföra gallringen av Nore-
hills grönområde. Gallringen sker med manuell fällning (motorsåg) och maskinell skotning till farbar 
väg för att där lastas på lastbil för transport till fastlandet. Inom vissa områden  svårare områden kan 
minre tansporter behöva göras på insjöns is.
De maskiner som används är i många fall miljöklassade och företaget är ansvarsförsäkrat hos Läns-
försäkringar. Endast miljöklassade oljor används. Flismaskin kommer att användas för att ta tillvara 
grenar, sly och undervegetation.

Vad planeras?
(Se karta)

Område 1: Norr och söder om Norehillsbryggan.

Urglesning av lövträd och buskvegetation cirka 35%, Granar bör tas bort. Träd som är mindre än 15 
cm i diameter i brösthöjd ska tas bort. OBS! Detta område ska märkas upp p.g.a. tidigare kryssning X
av privatpersoner utan kunskap om skogsplanen så att inga missförstånd uppstår vid gallringen.
Uttag: Cirka 35 kubikmeter.

Område 2: Område mellan tomter.

Här bör man gallra hårt bland granar. Avsikten är att få ett mer lövträdsbetomnat område.
Åtgärd måste ske på tjälad mark.
Uttag: Cirka 80 kubikmeter

Område 3: Område mellan tomter och insjön.

Här ska ekar frihuggas. Många av dem är över 200 år gamla. De mår inte bra och har för liten grön 
krona. Dessa kan vara döda inom en 10 årsperiod. Dessutom prioriteras att gallra bort gran. Nyckelbi-
otopen sparas orörd.
Uttag: Cirka 80 kubikmeter

Område 4: Område mellan tomter.

35% av träden bör tas bort för att skapa en strövvänlig skog och för att skogen ska må bra.
Gran och tall tas bort till förmån för lövträd. Fuktiga partier samt hällmarker sparas orörda.
Uttag: Cirka 150 kubikmeter

Område 5: Område längs väg mot insjön.

Här bör gran gallras bort samt en hel del längs vägen ner samt skaftvägen norrut söder om
område 5. Man bör också ta bort gran längs kraftgatan till sjön söder om område 5.

Med vänlig hälsning
NTS


