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Årsta havsbad ligger i ett typiskt skärgårdslandskap och domineras av kuperad terräng
med berg i dagen och hällmarkstallskog. Vegetationen består till stora delar av kraftiga
tallar och granar. Inslag av lövskog som till exempel björk, sälg, asp och al förekommer i
vissa delar. Inom vårt område finns en hel del sk hänsynskrävande naturområden sk
nyckelbiotoper med höga naturvärden och hänsyn ska tas vid alla skötselåtgärder. De
flesta typer av sådana biotoper lämnas till fri utveckling men i vissa fall kan naturvårdande
skötsel vara motiverat i syfte att utveckla eller bevara dess särdrag.

För att underlätta en långsiktig förvaltning av Årsta havsbads naturmark beslöt styrelsen
för Årsta havsbads samfällighet våren 2021 att upprätta en skötselplan. Någon tidigare
skötselplan har ej funnits vilket krävde en stor allmän inventeringsinsats. De aktuella
grönområdena framgår av detaljplanen för Årsta havsbad D220 2013-03-20. Dokumentet
tillsammans med planbeskrivning och gestaltningsprogram utgör grunden för
skötselplanen. Detaljplanen är tydlig vad det gäller områdets karaktär vilket formuleras i
informationsruta sålunda: ”Årsta havsbads karaktär som ”sommarstad” bör kvarstå. Det
innebär att stora delar av området kommer att ha smala gator belagda med grus, att
parkering mestadels sker på gemensamma ytor och att vissa ytor inte kommer att vara
tillgängliga för alla. Gatorna kommer inte att få belysning och snöröjning kan bli
problematisk. Tallar är karaktärsträd och bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Utökad lovplikt gäller för trädfällning av stora träd."

Gestaltningsprogrammet ger följande råd att tänka på: ”Naturmarken bör även
fortsättningsvis ha kvar sin skogs- eller naturparkskaraktär. Det innebär att viss gallring
mm kan ske för att undvika igenväxning liksom att det är viktigt att tänka på föryngring.
Parkeringar bör grusas och delas upp med vegetation för att inte dominera i området.”

Catarina Johansson, doktor i växtbiologi, projektledare och författare är ansvarig för
rapporten och inventeringar. Göran Johansson har bidragit till inventeringarna, Gunnar
Sjöberg till kartan och Anders Bengtsson när det gäller layout. 
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Förord
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Inledning Aktuella krav och riktlinjer för att upprätta en
skötselplan för ansvarsområdet Mark, Park&Torg
inom samfälligheten baseras på detaljplan,
gestaltningsprogram och anläggningsbeslut. Även
aktuella nationella miljökvalitetsmål, klimatmål och
Haninge kommuns styrdokument för kulturmiljön
utgör grund för skötseln. Framförallt behöver
förståelsen öka när det gäller den biologiska
mångfaldens betydelse för människors livskvalitet
och områdets beroende av den. Hela Årsta havsbads
yta enligt detaljplanen utgör 150 hektar. Det finns
inga oplanerade markbitar utan här finns tomtmark,
gatumark, dassgångar samt strand- och
parkområden. 

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och
med sina höga naturvärden har en mycket stor
betydelse för skogens växter och djur. I en
nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta
arter som behöver området för sin överlevnad
(Skogsstyrelsen).

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Syfte med planen Huvuddragen i skötselplanen har som
utgångspunkt att upprätthålla en ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar hantering av områdets
status. Det är viktigt när det gäller aspekter som
växtlighet, markanvändning, biologisk mångfald,
skoglig återväxt, metod för skötsel av skogarna
samt bekämpning av invasiva växter.
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Tillvägagångssätt

Med hjälp av inventeringar av områdets mark och
natur, möten med områdets egna kompetenser i
form av ansvariga för mark och park, erfarenheter
från anställd personal, intervjuer med lokala
fastighetsägare byggs skötselplanen upp.

Besök av extern kompetens såsom Haninge
kommuns ekolog samt kontakter med
Naturvårdsverket, olika länsstyrelser samt andra
samfälligheter under året ingår i resultatet av
arbetet. För kontinuerlig uppföljning av skötseln
pågår arbete med att upphandla en årlig översyn
med skogskonsulent. Kontakt har även etablerats
med Haninge kommuns antikvarie för att säkra
Årsta havsbads karaktär när det gäller dassgångar.

Inventeringarna utfördes under perioden maj till
oktober 2021 där varje yta - både större och mindre
beskrivs utifrån naturtyp, dominerande arter och
åtgärdsbehov i Bilaga 1 samt karta med yt- och
områdesbeteckning i Bilaga 2.

4

 



ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Badparker
Övergripande beskrivning av mål och åtgärder för
olika naturområden samt dassgångar, stränder,
invasiva arter samt restaurering av våtmarker.

Både Badparken och Lilla badet i Karlslund
karaktäriseras av stora gamla solitära tallar och
sparsamt med andra träd och buskar. Däremot finns
väl utvecklade fältskikt i båda parkerna utanför
sandstränderna. Badparken har i sin nordöstra del
en hällmarksskog där det växer renlavar, fönsterlav
och skorplavar på hällarna medan i svackorna där
mer jord samlats växer ljung, blåbär, kråkbär eller
lingon. De träd som klarar denna torra miljö är
tallar, senvuxna granar och björkar som utvecklat
skorpbark.

Mål: Parkkaraktären i båda områdena och
hällmarken i Badparken bibehålls samt utsikt till
havet.

Åtgärd: Skogsförvaltare anlitas för skötselmetod
som säkrar återväxt och behåller parkkaraktären
samt skyddar hällmarken.
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Barrnaturskog
Utgörs av en skog där naturliga processer, som
avdöende genom eld, ålder eller andra naturliga
orsaker, balanseras av naturlig föryngring. Den är
sällan ursprunglig men kan uppkomma när
tillräckligt lång tid utan mänsklig påverkan förflutit.
Klassas av Skogsstyrelsen som skoglig nyckelbiotop.
Exempel på områden är delar av Gläntan och
skogspartiet mellan Blockstigen/Mellanstigen.

Mål: Att bibehålla den naturliga karaktären. 

Åtgärd: I stort sett ytterst få åtgärder utom i de fall
då bebyggelse ligger tätt inpå skogen.
Brynmodellen är i dessa fall en lämplig
skötselmetod - se nedan. Även sk faunadepåer kan
med fördel installeras för att gynna biologisk
mångfald.
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Sumpskogar med
naturskogs-
karaktär

Sumpskogen, klassas som skoglig nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen, karaktäriseras av gamla senvuxna
träd på fuktiga marker som våtmarker och myrar
och har låg tillväxttakt. Den biologiska mångfalden
är oftast hög tack vare hög luftfuktighet och död
ved. Sumpskogarna i Årsta havsbad har utsatts för
markavvattning och har därmed förlorat en del av
karaktären. Exempel på områden är skogen längs
Fricks väg i förlängningen av Djupdalsvägen,
skogen mellan Sagostigen och Tennisstigen samt
de delar av Gläntan som vetter mot Idrottsvägen
och Badvägen.

Mål: Undvika ytterligare markavvattning, gynna
kontinuerligt trädskikt och kontinuerlig
beskuggning samt produktion av död ved.

Åtgärd: Faunadepåer installeras.
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Bergbrant
Klassas som skoglig nyckelbiotop med specifika
orörda miljöer tack vare sin otillgänglighet. I vårt
område är bergväggen längs Djupdalsvägen och
dess förlängning en sådan miljö. Dock har den
delvis påverkats av otillbörlig trädfällning och
deponier av trädgårdsavfall. 

Stora delar präglas av mosaikartade miljöer med
arter som trivs på skuggig fuktig mark och på
klippor med sipprande näringsrikt vatten. Typiska är
arter som man finner inom grupper som
ormbunkar, mossor och lavar. Nedanför själva
branten finns löv- och barrträd som ofta når hög
ålder eftersom de får stå orörda i den otillgängliga
terrängen. Fältskiktet karaktäriseras av död ved och
fuktkrävande kärlväxter.

Mål: Området lämnas i stort sett orört.

Åtgärd: Deponier av trädgårdsavfall avlägsnas.
Eventuellt fälls några träd för gläntor. Faunadepåer
installeras på lämpliga ställen.
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Brynmiljö

Överallt där den öppna jordbruksmarken möter skogen finns en mer eller mindre
tydlig gräns, ett bryn. Detta utgör med sina buskar och träd en livsmiljö för allehanda
djur och växter. Solbelysta bryn med blommande träd, buskar och örter är viktiga för
insekter då de bidrar med sin pollinering och det biologiska växtskyddet för grödan på
åkern. Bryn skyddar också intilliggande skog från vind och nya plantor från frost. Detta
ger förutom ett skydd för viltet också ett vackert inslag i landskapsbilden med höga
upplevelsevärden.

Mål: Skogssällskapet har föreslagit brynmiljön som en bra modell även när det gäller
skogens möte med småskalig bebyggelse. Metoden skulle vara möjlig i Årsta Havsbad
där många önskar solbelysta tomter, se bild nedan.

Åtgärd: Omvandla tvära skogskanter till variationsrika bryn. Det kan göras på olika sätt
men går i stort ut på att låta lövträd och buskar föryngras i sin egen takt och planteras
vid behov. Vid avverkning i bakomliggande skog sparas blommande buskar och
bärande träd. Ensartade skogsbestånd nära jordbruksmark eller bebyggelse kan
behöva gallras kraftigt, i så fall sparas de träd som är stormfasta. På så sätt gynnas
uppkomsten av träd och buskar till ett framtida bryn.
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Faunadepåer
En faunadepå syftar till vid skogsavverkning att
främja den biologiska mångfalden likt den som sker
då skogen föryngrar sig själv. Död ved är av mycket
stor betydelse för de 1000-tals djur och växter som
medverkar till nedbrytningen av biologiskt material.
Nedan några exempel på hur depåer kan se ut.

10



ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Dassgångar
Enligt Gestaltningsprogrammet är gatorna
kompletterade med ett internt system med
dassgångar som ledde till gemensamma dass för 4-
5 fastigheter. Gångarna omgavs av de intilliggande
tomternas gröna staket. Dessa skapar rymd och
stigar mellan fastigheterna och utgör sålunda en
del av karaktären för Årsta havsbad. Enligt
detaljplanen är Årsta Havsbads
samfällighetsförening skyldiga att se till att
gångarna behåller sin prägel. Vid inventeringen
sommaren 2021 kunde konstateras att vissa
dassgångar hålls i det skick som de var avsedda för
dvs fria från buskar och träd. Många gångar har de
tyvärr växt igen eller annekterats.

Mål: Nuvarande ambition är att intensifiera skötseln
av gångarna så att den gamla karaktären blir mer
framträdande, framförallt i de gångar som är
genomgående dvs från gata till gata. De gångar
som kommer från fastigheternas baksidor och
mynnar i en större gång som i sin tur mynnar i en
gata växer lätt igen då den gamla funktionen
uteblivit.

Åtgärd: Gångarna röjs efter årlig plan och
tomtmarkeringar återställs.
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Strandnära
områden

Dessa områden karaktäriseras av olika formationer
som klippor, stenar, sand och ängar och har olika
vegetation. Sandsträndernas växter har
anpassningar som tål torka och salt. De är ofta
hårda, köttiga eller har sega stjälkar som t ex
sandbindarna sandrör och strandråg. Längre upp
från vattnet finns höga tallar. Typiska
klippstrandsväxter är lavar, mossor, kärleksört, små
tallar och strandaster. De steniga stränder är
bevuxna med små och medelstora tallar, videbuskar
och björkar samt inhemska nyponbuskar men också
av den invasiva vresrosen. Det finns också en
mindre strandäng med i huvudsak vass. 

Mål: Att behålla och gynna den vilda
strandvegetationen. Stränderna ska också hållas fria
från privata förråd, trädgårdsmöbler, båtar där inte
särskilda tillstånd erhållits. Nya bryggor får ej
byggas.

Åtgärd: Utrotning av vresrosor samt bortforsling av
byggnader, möbler, båtar etc som ej har beviljats
tillstånd.
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Vägkanter
Utmärkande för Årsta Havsbad är de smala
grusvägarna som enligt detaljplanen och dess
gestaltningsprogram skall fortsätta att ha den
utformningen. Den biologiska mångfalden längs
vägkanterna kan förbättras genom att kanterna inte
slås förrän i augusti. 

Mål: Att gynna örter och därmed insekter längs
vägkanterna

Åtgärd: Slåttring av parkslide, praktlysing, parksallat
och blomsterlupin. Fröspridning kan ske av vilda
inhemska växter längs vägkanterna.

I hela området Årsta havsbad finns plats för ca 2000
fordon. Dessa fördelas i följande kategorier,
allmänna parkeringsplatser samt utarrenderade
platser inom samfälligheten, Haninge kommuns
platser främst för resenärer till öarna och privata
platser på enskilda tomter. Platserna används
främst på sommarhalvåret och helger.

Mål: Att fler P-platser begränsas eller tas bort.

Åtgärd: Att P-platser omgärdas och/eller delas upp
med vegetation enligt detaljplanen.

P-Platser
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Med ordet restaurering förstår många att det
betyder att något som blivit förstört återförs till dess
ursprungliga tillstånd. Ofta är detta inte möjligt då
ursprunget inte är känt, att andra intressen inverkar
och att våra vatten genomgår stora förändringar. I
stället innebär restaurering eller hellre
rehabilitering att vattenförekomsten uppnår en god
ekologisk status vad gäller sin vattentyp. 

Mål: I Årsta havsbad utgör Videnäsbäcken och dess
avrinningsområde ett aktuellt exempel. Dels
behöver den återfå sin kontinuitet från källan till
mynningen i Horsfjärden och dels behöver den
kunna återfå sina möjligheter till breddning. Genom
våtmarker åstadkoms möjligheter för högflöden
under vårfloden att fritt expandera omgivande
mark. Tanken att följa bäckens naturliga flöden
utgör grunden för ett hållbart vatten-ekosystem. 
Det finns även en hel del sumpskogar som dikats ut,
vilka kan till fullo återfå sin karaktär som just
sumpskogar. Våtmarker utgör vattenmagasin som
successivt under året torkas ut i olika grad under
naturliga förhållanden. På så sätt förbättras den
biologiska mångfalden med alla sina funktioner och
dess artdiversitet. Samspelet mellan vatten och land
i avrinningsområdet blir på detta sätt
framgångsrikt.

Åtgärd: Planering av olika
projekt påbörjas genom
medlemsmöten inom
samfälligheten och lämpliga
kontakter tas med myndigheter,
intresseorganisationer och
andra restaureringsprojekt.  

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Restaurering av
vattendrag och
våtmarker
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Torg och
mötesplatser

Enligt detaljplanen anlades från början tre platser
för handel: Årsta torg, Runda plan och Karlslund.
Idag är det bara Årsta torg som har kvar denna
funktion. Runda plan och Karlslund är numera
grusade och används för parkering. I planen
betonas särskilt om vikten att dessa platser får vara
kvar och ha sin funktion som mötesplatser. Årsta
torg har idag följande kommersiella lokaler, en
matvarubutik, en restaurang, ett café och en
presentbutik. 

Mål: Torget bibehåller sin karaktär som mötesplats

Åtgärd: Öppettiderna för caféet bör utökas.
Temadagar med information till medlemmar om t
ex invasiva växter, dassgångarnas dag, bygga holkar
och odling av sommarblommor. Torghandel med
växter och grönsaker odlade i Årsta Havsbad
planeras.
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Invasiva främmande arter de som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga
miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för
ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för
samhälle och enskilda (enligt Naturvårdsverket). Det är ett komplext system och alla
behöver hjälpa till att förhindra spridning och samarbeta för att bekämpa de arter som
redan kommit hit.

Oavsett om växtavfallet innehåller invasiva främmande arter eller inte så är det inte
tillåtet att slänga växtavfall i naturen. Det betraktas som nedskräpning enligt 15 kap.
26 § Miljöbalken. Växtavfallet behöver dessutom inte ställa till med någon skada eller
otrevnad för att det ändå betraktas som nedskräpning.

Mål: Identifiera och bekämpa/utrota de mest invasiva arterna, jätteloka, jättebalsamin,
parkslide, vresros, blomsterlupin samt även praktlysing, kanadensiskt gullris och
parksallat.

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Invasiva växter

Jätteloka Jättebalsamin Parkslide

Vresros Blomsterlupin Praktlysning
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Invasiva växter

Åtgärd: Jätteloka och jättebalsamin är vi skyldiga att bekämpa/utrota enligt EU:s
regelverk. Även övriga invasiva arter skall bekämpas och absolut inte spridas i naturen
eller i komposter enligt Naturvårdsverket. Trädgårdsavfallet skall förslutas i plastpåsar
där det ruttnar eller transporteras till återvinningsstation för förbränning.
 
Mer information om bekämpning för olika arter finns i Naturvårdsverkets
”Metodkatalog för bekämpning av främmande invasiva växter”.

Kanadensiskt gullris Parksallat
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Organisation

Inventeringarna - Beskrivningar och åtgärder för
85 områden
Karta - detaljplan med områdesbeteckningar

Hitintills har det praktiska arbetet med avverkning
och röjning skötts av samfällighetens personal. Vid
nedtagning av större träd har arborister anlitats.
Projektledning har sköts av ansvarig ledamot i
styrelsen. Det framtida arbetet bedöms kunna
fortsätta på samma sätt med förslag på följande
förändring: Den ansvarige projektledaren bör ha
ekologisk kompetens och det rekommenderas
rådgivning av skogsförvaltare när det gäller skötseln
av skogarna. 

Omfattning och tidsplan görs årligen i samråd
mellan utförarna, ansvarig ledamot och
styrelseordförande. 

Bilagor:
1.

2.
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INVENTERING AV ÅRSTA HAVSBADS NATUROMRÅDEN
2021

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

A – D Indelning i fyra områden
Abc Delområden
Abc Enskilda områden/dassgångar
Fä=fastighetsägare 
Åhv=Årstahavsbadsvägen. Numrering följer inventeringsordning därav ej helt i följd.
Se karta. 18 områden är markerade på kartan men inte inventerade eller beskrivna i
texten.

A. NORR OM ÅHV - VÄSTER OM VIDENÄSVÄGEN

Norr om Åhv – Skogsråstigen – Gamla vägen

4. Området 7:1 väster om P-plats 4:8 (mellan Åhv och områdesgräns norr)
Varierad skog med en del naturvärden i form av torrakor, gläntor och kärrpartier med
arter som höga aspar, viden och sly. Deponier av lupiner förekommer.
-Åtgärd: Bekämpning av blomsterlupiner.

5. Området öster om P-plats (mellan Skogsråstigen och områdesgräns norr)
Olikåldrig skog med viden och aspsly. Stora bestånd med lupiner.
-Åtgärd:Bekämpning av blomsterlupiner.

Mellan ÅHv – Skogsråstigen – Gamla vägen

3. Området mellan Skogsråstigen och Åhv 7:1 
Dassgången belagd med makadam mellan 7:47 och 7:48 (från Trollstigen) är delvis
gräsbevuxen och med glesa bestånd av jättelokor. 
-Åtgärd: Bekämpning av Jättelokor.

3a Efter dassgången ett stort område med naturäng på kärrmark med för området
adekvat biologisk mångfald. På kärrmarken finns förutom höga gräs och älgört
deponier av jord och förmultnad ved och stora bestånd av spirea som sprider sig.
-Åtgärd: Spirean bör tas bort eller decimeras. 
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INVENTERING AV ÅRSTA HAVSBADS NATUROMRÅDEN
2021 forts.

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Mellan ÅHv – Skogsråstigen – Gamla vägen forts. 

3b En del av naturmarken består av klippt gräsmark vilket inte gynnar biologisk
mångfalden. I kanterna mot fä finns en smal remsa av mer orörd naturmark med stora
bestånd av praktlysing. I kanten rinner ett dike. En bok som planterats för ca 20 år
sedan är väl värd att bevara.
-Åtgärd: Bekämpning av praktlysing.

3c Skogen närmast ÅH-vägen och Skogsråstigen är tämligen orörd med olikåldriga
träd av björk och asp, blåbärsris i fältskiktet och ett parti med slån. Ett dike har
breddats. Deponier med trädgårdsavfall finns och några betongplintar. Även en del
lupiner växer här.
-Åtgärd: Blomsterlupinerna tas bort samt även betongplintarna.

6. Anslutningsytor längs Skogsråvägen (väster om Gamla vägen)
Gräsbevuxen mark med viden och stora bestånd av lupiner.
Åtgärd: Bekämpning av blomsterlupiner.

7. Område mellan 7:5 och 7:6 (norr om Skogsråstigen)
Porlande bäck rinner här. Några stora granar finns och spirea och parkslide.
-Åtgärd: Spirean och parksliden bekämpas.

8. Området vid 7:43 i korsningen (söder Skogsråstigen, väster G:a vägen)
I hörnet finns ett 10-tal stora björkar och fältskikt av höga gräs och lupiner.
-Åtgärd: Blomsterlupinerna bekämpas. Ev avverkas några björkar och en med
kvarlämnad högstubbe.
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INVENTERING AV ÅRSTA HAVSBADS NATUROMRÅDEN

2021 forts.
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Flottans Plan

1. Gamla vägen/Åhv (Vid Flottans Plan)
P-plats med hörn av naturmark, handelsplats, hällmark och en smal remsa naturmark.
Hörndelen domineras av ca 30-åriga tallar, en tämligen stor rönn, en hög björk och
små aspar och även hägg. Hällmarken med omgivning består av mossor, gräs samt
örter som gökärt, skogskovall och klöver. Naturmarken längs P-platsen är oklippt och
består av olika gräsarter som ängskavle och ängsgröe. Bakom fd restaurangen finns en
hög tall, stor gran, asp, mindre sälg, klasespirea och rönn. En häll leder upp till en
dassgång. Denna är framkomlig längs hela 7:51.
-Åtgärd: Ingen

2. Dassgång mellan 7:53 och 4:7 (Trädkronan) (Norr om Flottans plan, mellan
Trollstigen - Gamla vägen)
Dassgången är igenväxt av thujor, syrener och stora aspar.
-Åtgärd: Dassgången rensas.

Mellan ÅHv (Flottans plan – Runda plan) – Sven Wall väg – Trollstigen - G:a
väg 

9. Området från Idrottsvägen mellan 7:77 och 7:78 och mittemot (mellan
Tomtestigen och Åhv)
Dassgången väster om Idrottsvägen är omgjord till P-plats och resten av gången är
stängd och på östra sidan är dassgången tillgänglig ca 30 m därefter igenväxt. Ytan
som är en backe upp från vägen domineras av gräsmark med en, tall, rönn, måbär,
blåbär och spirea.  
-Åtgärd: Spirean tas bort

21



INVENTERING AV ÅRSTA HAVSBADS NATUROMRÅDEN

2021 forts.

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

10. Tomtestigen (norrut mellan 7:64 och 7:73, 7:63 och 7:65, söderut mellan 7:83 och
7:74) 
Stigen är omgjord till grusväg,det finns en trappa och dassgången på sydsidan
omgjord till P-plats. Efter denna i kanten på 7:74 och längre fram igenväxt med spirea.
På norrsidan fortsätter gången på hällmark med tall, rönn, syren, asp, kaprifol, viden
och gräsmark. Därefter smalnar den av längs 7:73 och avslutas i 7:65.
-Åtgärd: Spirean tas bort

11. Trollstigen (söderut)
Fyra m bred dassgång med gräsmark och spireahäck, praktlysing, asksly och i slutet av
gången hällmark med rönn, druvfläder och stor beskuren björk.
-Åtgärd: Spirean och praktlysingen tas bort.

Mellan Trollstigen – Gamla vägen – Sagostigen - Sven Wallander

12. Jättestigen (norr och söder om) 
Själva stigen har nyligen blivit omgjord till grusväg, 7:30 har en hög mur ner mot
dassgången vid övre delen av trappan. Övre delen av Jättestigen domineras av
gräsmark (där det inte är grus), med vitplister, vit fetknopp och hundäxing. Vid trappan
finns t ex hägg, ryssgubbe. Det gamla dasset finns kvar med 2 platser som servade 2x3
fastigheter. Längre ner mot Gamla vägen på södra sidan av Jättestigen är ytan en P-
plats. Gången fortsätter längs 7:55 fram till 7:61 där staket med grind finns för
tillgänglighet till Jättestigen.
-Åtgärd: Grusvägen görs om till stig.

13. Sagostigen (söderut)
Domineras av gräsmark med rödklöver, humlelusern, vallört, vitklöver och
grässtjärnblomma. Stigen slingrar sig längs slänten. Ett naturområde mellan 7:35 och
7:36 omgjort till P-plats
-Åtgärd: Ingen
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Mellan Sagostigen – Sven Wallanders väg – Badvägen

14. Området mellan Tennisstigen, Sagostigen och Bollstigen (7:1) 
En del av området (mot Sagostigen) utgörs av tämligen tät skog med ca 20 m höga
träd av tall, asp, björk och gran. Undervegetationen här är mycket sparsam. Längre
mot Tennisstigen övergår marken i sumpskog och i en glänta finns björksly och ett
fältskikt med hundkäx, harsyra, stinksyska och små granar. Dikning har utförts i
området till Fröstads dike norr om området. I övrigt är området med skogen tämligen
orörd.
-Åtgärd: skötseln inriktas på hög biologisk mångfald.

15. Bergstigen
Grusad P-plats med skrotupplag mellan 7:20 och 7:21
-Åtgärd: Skrotupplaget tas bort.

Gläntan

10. Tomtestigen (norrut mellan 7:64 och 7:73, 7:63 och 7:65, söderut mellan 7:83 och
7:74) 
Stigen är omgjord till grusväg,det finns en trappa och dassgången på sydsidan
omgjord till P-plats. Efter denna i kanten på 7:74 och längre fram igenväxt med spirea.
På norrsidan fortsätter gången på hällmark med tall, rönn, syren, asp, kaprifol, viden
och gräsmark. Därefter smalnar den av längs 7:73 och avslutas i 7:65.
-Åtgärd: Spirean tas bort

11. Trollstigen (söderut)
Fyra m bred dassgång med gräsmark och spireahäck, praktlysing, asksly och i slutet av
gången hällmark med rönn, druvfläder och stor beskuren björk.
-Åtgärd: Spirean och praktlysingen tas bort.
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Mellan Trollstigen – Gamla vägen – Sagostigen - Sven Wallander

12. Jättestigen (norr och söder om) 
Själva stigen har nyligen blivit omgjord till grusväg, 7:30 har en hög mur ner mot
dassgången vid övre delen av trappan. Övre delen av Jättestigen domineras av
gräsmark (där det inte är grus), med vitplister, vit fetknopp och hundäxing. Vid trappan
finns t ex hägg, ryssgubbe. Det gamla dasset finns kvar med 2 platser som servade 2x3
fastigheter. Längre ner mot Gamla vägen på södra sidan av Jättestigen är ytan en P-
plats. Gången fortsätter längs 7:55 fram till 7:61 där staket med grind finns för
tillgänglighet till Jättestigen.
-Åtgärd: Grusvägen görs om till stig.

13. Sagostigen (söderut)
Domineras av gräsmark med rödklöver, humlelusern, vallört, vitklöver och
grässtjärnblomma. Stigen slingrar sig längs slänten. Ett naturområde mellan 7:35 och
7:36 omgjort till P-plats.
Åtgärd: Ingen

Mellan Sagostigen – Sven Wallanders väg – Badvägen
14. Området mellan Tennisstigen, Sagostigen och Bollstigen (7:1) 
En del av området (mot Sagostigen) utgörs av tämligen tät skog med ca 20 m höga
träd av tall, asp, björk och gran. Undervegetationen här är mycket sparsam. Längre
mot Tennisstigen övergår marken i sumpskog och i en glänta finns björksly och ett
fältskikt med hundkäx, harsyra, stinksyska och små granar. Dikning har utförts i
området till Fröstads dike norr om området. I övrigt är området med skogen tämligen
orörd.
-Åtgärd: skötseln inriktas på hög biologisk mångfald.

15. Bergstigen
Grusad P-plats med skrotupplag mellan 7:20 och 7:21
-Åtgärd: Skrotupplaget tas bort.
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Gläntan

54. Området Alvsta 7:1 som omgärdas av Badvägen, Idrottsvägen och Sven
Wallanders väg.

Området karaktäriseras till största delen av höga träd av tall, gran, björk, asp i olika
åldrar och ett fältskikt av i huvudsak blåbärsris. Hällmarker finns i skogen mot Sven
Wallanders väg och domineras av ljung, renlav, björnmossa och lingonris. Vid besöket
noterades kvickgräsfjäril och svartfläckig glanssmygare vilket tyder på hög biologisk
mångfald.

En sumpskog med gamla träd av tall, sälg men även sly och depåer av trädgårdsavfall
finns väster om Gläntan. Här fanns också en död svan slängd. Övriga delar av skogen
mot Idrottsvägen kan beskrivas som sumpskog med 15 m höga träd av klibbal men
även av smala höga träd av björk. Fältskiktet domineras av lundgröe, ormbunkar bl a
majbräken, fräken, fläder och hallon. Området mot Badvägen domineras av kärrmark
med olika arter av viden och höga gräs. Närmast Idrottsvägen fanns deponier av
trädgårdsavfall med bl a klasespirea. Området får sitt vatten från diken längs
Idrottsvägen som leds in i skogen. 

Gläntan centralt i området är en tidigare soptipp. Sedan dess är det uppställningsplats
för båtar och grusdeponier. I området finns även ett vattenverk, P-plats och
fotbollsplan. 

Åtgärd: Större delen av nuvarande skogsområdet lämnas intakt. Deponier av
trädgårdsavfall förbjuds. Uppställningsplatser för båtar är under utredning.
Beskogning av dessa partier bör övervägas.

Mellan Badvägen – Arkitektvägen - Typografstigen

16. Badvägen (mellan 7:229 och 7:235)
Området grästäckt och har en gammal hög gran.
-Åtgärd: Upplag på samfälld mark avlägsnas.
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17. Sven Wallanders väg (mellan 7:242 och 7:243)
Området annekterat, består av plank, häck och odling.
-Åtgärd: Ytan friläggs.

34. Typografstigen (norrut, mellan 7:239 och 7:238)
Utnyttjad som P-plats.
-Åtgärd: Ingen

Mellan Badvägen – Typografstigen – Arkitektvägen – Idrottsvägen

18. Vardera sidan av Snickarstigen (närmast Badvägen mellan 7:249 och 7:248)
Södra sidan längs 7:266/265 - 7:267 börjar med en brant sluttning med vegetation av
växlande slag: en stor tall men också några mindre rönnar, smågranar och gott om
ljung förekommer också. Att notera är vidare en stig längs 267 som består av ömsom
trappa av trä (behov av underhåll) kombinerat med trappsteg av sten - väl värt att
behålla! Berg i dagen på den mittre delen.
På den norra sidan 7:249/250 - 7:248/252 är första delen av dassgången väl underhållen.
Innehåller också en rännstensbrunn för dagvatten som måste vara tillgänglig. Den
smalare delen av dassgången norröver är tillgänglig fram tills den ansluter till ännu en
smal dassgång som vetter österut. Resten av dassgången norrut är inkorporerad.
-Åtgärd: Södra sidan, önskvärt med visst underhåll av befintlig stig. Norra sidan,
underhåll av området fram till dagvattenbrunnen

33. Vardera sidan av Snickarstigen (närmast Arkitektvägen mellan 7:248 och 7:247)
Norröver - mellan 7:248 och 7:247 - består första delen av en grusad p-plats. I slutet av
denna finns en dagvattenbrunn som ska vara tillgänglig för underhåll. Längst in och
även västerut längs den smalare inre dassgången finns stora bestånd av rosenhallon,
en invasiv växt som bör hållas nere. Söderut - mellan 7:268 - 7:254/255 - består området
av en brant sluttning med flera stora granar, björk, rönn, ljung och också ett par enar
av olika storlek. Väl synliga tomtgränser.
-Åtgärd: norrut behöver dagvattenbrunnen vara tillgänglig för underhåll, vidare ska
bestånd av rosenhallon bekämpas
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19. Två tomter på ömse sidor av Idrottsvägen (vid 7:261 och mellan 7:272-273)
Ser ut att vara omgjorda till P-platser som ej har skyltar.
-Åtgärd:Ingen

Mellan Sven Wallanders väg – Idrottsvägen – Badvägen - Åhv

23. Område mellan Idrottsvägen och Utsiktsvägen
Hög gräsvegetation på delen närmast Idrottsvägen därefter smalare framkomlig
dassgång.
-Åtgärd: Ingen

24. Utsiktsvägen (söderut, mellan 7:117 - 7:118 fram till smal dassgång)
Gräsbevuxet och framkomligt. 
-Åtgärd: Ingen

22. Utsiktsvägen (norrut, mellan 7:112 - 7:111)
a) Området omgjort till P-plats som ligger upphöjd på en broliknande konstruktion.
b) Dassgång finns delvis österut parallellt med Idrottsvägen från 7:95 - 7:101 med en
delvis igenväxt stig som går ner till Idrottsvägen mellan FÄ 7:99 och 7:100.
-Åtgärd: Ingen

21. Utsiktsvägen (söderut, mellan 7:117 och 7:118)
Naturmark som ej avgränsas mot 7:117 medan staket finns mot 7:118.
-Åtgärd: Tomtgräns mot dassgång markeras.

Dassgången mellan Utsiktsvägen 19-21-23 och 22-24 är endast delvis framkomlig. Här
ligger också rester av gammalt staket och stolpar. Spirea hindrar framkomligheten.
-Åtgärd: Spirean klipps ner och staketet behöver repareras.

20. Utsiktsvägen söderut mot dassgång (mellan 7:122 och 123)
Området som ligger i anslutning till 7:122 ser ut att höra till den fastigheten. Här finns
delvis klippt gräsmatta och en grävmaskin.
-Åtgärd: Fä markerar sin tomt mot dassgång
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Mellan Badvägen – Idrottsvägen – Arkitektvägen – Åhv

42b. Tämligen brett (ca 3 m) område från Utsiktsvägen till Årsta Havsbadsvägen
(mellan Arkitekt- och Badvägen)
Området är framkomligt. De flesta komposter längs gången är fyllda med
Jättebalsamin (invasiv art).
-Åtgärd: Jättebalsaminerna tas bort så spridning förhindras.

Mellan Arkitektvägen – Typografstigen – Torgvägen

36. Konstnärsstigen (västerut, mellan 8:5 och 8:6)
Bakom en P-plats som är markerad med ett lågt staket fortsätter en framkomlig
dassgång. 
Åtgärd: Staketet tas bort då det hämmar tillgängligheten.

35. Skog mellan Ryttarstigen, Konstnärsstigen och 8:14
Området karaktäriseras av en tämligen tät skog av både lövträd och granar och en del
gläntor. Dominerande inslag av björk, klibbal, hägg, gran och asp i olika åldrar.
Markskiktet är fuktigt och hyser gräsmark med inblandning av främst gräshakmossa
och diverse ormbunkar.
-Åtgärd: Skogsskötsel enligt brynmodellen.

37. Mellan Sven Wallanders väg och Ryttarstigen, mellan 8:16 och 8:17
P-plats närmast Torgvägen och längre in en stor container. Därefter är dassgången
framkomlig men behöver tydliggöras i terrängen.
-Åtgärd: Dassgången hålls tillgänglig.

38. Mellan Typografstigen och Sven Wallanders väg
Naturmark vid FÄ 8:24, 8:25 och 8:26 vid Torgvägen som är omgjord till P-platser. Lång
framkomlig dassgång fram till 8:21 och 8:22 vid Sven Wallanders väg. Rester av
gammalt staket finns kvar. 
Åtgärd: Upprustning av staket för att undvika att marken tas i anspråk.
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Mellan Arkitektvägen - Typografstigen – Torgvägen – Åhv

39. Område söder om Typografstigen, mellan 8:34 och 8:35 - öster om Arkitektvägen
P-plats med stig upp till hus.
-Åtgärd: Ingen

40. Dassgång på Tryckarestigen (mellan Typografstigen och Idrottsvägen, från
Torgvägen till 8:45 och 8:46)
Två P-platser närmast Torgvägen därefter väg till utvidgning - utan P-plats skylt.
-Åtgärd: P-platser?

41. Idrottsvägen mellan 8:105 och 8:106 (mellan Torg- och Arkitektvägen)
Naturmark omgjort till P-plats
-Åtgärd: Ingen

42a. Arkitektvägen nära Åhv
Första delen P-plats med klasespirea därefter underhållen dassgång som mynnar i
Museestugans trädgård. 
-Åtgärd: Spirean decimeras.

Mellan Åhv - Torgvägen – Smedstigen - Materialgårdsvägen

43. Natur mellan 8:97 och 8:100 på Materialgårdsvägen
Naturytan fungerar som uppställningsyta.
-Åtgärd: P-plats?

44. Barberarstigen vid 8:488 
Området annekterat av bilar.
-Åtgärd: P-plats?
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Mellan Åhv - Materialgårdsvägen – Videnäsvägen

46. Materialgården - Naturyta med dassgång mot Vår Bostads väg och Idrottsvägen
mellan 8:105 och 8:106.
Området karaktäriseras av två stora sälgar samt ett dike som delvis kan följas från båda
håll men i mitten är igenväxt av bl a spirea. Den del av gången som går ut mot
Idrottsvägen gick inte att urskilja från tomterna 105 och 106. Gången fortsätter på
andra sidan Vår Bostads väg och är framkomlig till en grind vid 2:22 där den slutar.
-Åtgärd: Dassgången mot Idrottsvägen markeras.

45. Området väster om Vår Bostadsväg, i norr gräns mot Fröstads mark och i väst
mot 8:67, 8:74, 8:75 och S3, i söder mot 1:47, 1:32-34

Stort parti med Jätteloka finns utanför 1:39 och i mindre bestånd utmed fastigheterna
1:40 -1:42 och stor risk finns att den sprider sig in över hela NATUR-området.

Området kan f ö karaktäriseras som sumpmark/våtmark och kan ses som relativt
opåverkat med mycket död ved. Träden som är ungefär lika höga ca 20 m utgörs till
största delen av björk, alm, sälg och i mindre omfattning av hassel, klibbal och gran.
Fältskiktet domineras av stora bestånd av liljekonvalj och lundgröe. Längs stigen i
västra kanten mellan Sven Wallanders väg och Materialgården finns stora upplag av
förmultnande timmer. Även mindre bestånd av parkslide finns utanför 1:47.
Åtgärd: Borttagning av jätteloka och parkslide samt i övrigt skötsel adekvat för
sumpmark. 
Behöver kontrolleras om det är ÅHS ansvarsområde.
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47. Området med Videnäsbäcken väster om Videnäsvägen
Ett antal diken avvattnar området norr om 5G-masten ner mot åkern och längs med
åkern tills den täckdikas. Området längs bäcken från utloppet från åkern (trasigt rör)
till inloppet i trumma under P-plats karaktäriseras av gamla videsnår med källvatten.
Vattnet är porlande med sten- och sandbotten en kort sträcka därefter vidtar en
kulverterad ledning under P-plats ca 250 m. Efter P-platsen en liten ravin med
omgivande skog på ena sidan medan den andra sidan avverkades i maj 2021 för ny P-
plats. Bäcken fortsätter under Årstahavsbadsvägen och slingrar sig genom en skog där
avverkning och slyröjning skedde under maj 2021 och vidare genom en privat fastighet
ut i Horsfjärden.  
-Åtgärd: Utredning om att ersätta kulverten under P-platserna med ett öppet dike och
våtmark för att förhindra översvämningar på våren in på närliggande tomter.

B. SÖDER OM ÅRSTAHAVSBADSVÄGEN - VÄSTER OM
VIDENÄSVÄGEN

Mellan Försvarsmakten – Åhv – Hamnbacken – Badparken

25. Västra Parkvägen (Området mellan 7:226 och 7:227) 
Först en plan del som nyttjas som P-platser (utan skyltar) därefter ett brant parti med
träd och annan vegetation.
-Åtgärd: P-plats?

26. Västra Parkvägen (området mellan 7:207 till 7:204)
En framkomlig stig som har trappor ner mot Idrottsvägen.
-Åtgärd: Ingen

27. Västra Parkvägen (Området mellan Hamnbacken och Idrottsvägen)
Framkomlig stig med blandad naturlig vegetation och där gången utvidgas finns en P-
plats för flera bilar.
-Åtgärd: Annekterad mark rensas
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28. Stranden från Badparken till Hamnbacken
Vegetationen längs stigen består av bl a av tallar, björkar och videarter. Några av dessa
hade kapats för sjöutsikt fram till Båtstigen. Därefter mer orörd vegetation av tallar,
blåbärsris och buskar av viden, björk, asp och sälg. Framme vid hamnen finns ett snår
av kanelros. Naturmarken fortsätter in mot Bergas gräns där det nedanför 7:197 och
7:198 finns upplag för en del småbåtar.

28a Naturområdet nedanför 7:204 - 7:207 karaktäriseras av vilt växande vegetation
på en mycket brant sluttning vilket gör att tillgängligheten är i stort sett obefintlig. 
-Åtgärder: Ingen åtgärd. Tveksamt om man ska tillåta toppklippning för utsikt.

Mellan Hamnbacken – Åhv – Badparken

29. Dassgång söderut från Västra Parkvägen mellan 7:160 och 7:161
Området är framkomligt och här finns 2 P-platser.
-Åtgärd: ingen

30. Fiskarstigen vid 7:182, 183, 184.
Området är i stort sett bara P-platser.
-Åtgärd: ingen

31. Område söderut från Strandstigen (mot havet mellan 7:176 och 7:177)
Dassgång med naturligt låg vegetation och en stor häll.
-Åtgärd: ingen
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32. Badparken Stadsberga 8:1
Området består av NATUR mark, samlingslokal, P-plats, dansbana och ett område som
benämns ”Område som undantagits från antagande enligt kommunfullmäktiges
beslut 2011-10-17 §177.” 

Vegetationen i området präglas av solitära höga gamla tallar, björkar och
buskvegetation av små björkar, sälg, gran, rönn, videarter och bestånd av kanelros.
Fältskiktet utgörs till stor del av blåbärsris och ljung. I NO en hällmark med renlavar
och björnmossa. På sluttningen strax nedanför hällmarken finns en damm som endast
vattenfylls vid hög nederbörd. Den omgärdas av sälg och björk, har ett bottenskikt av
Sphagnum och är mestadels torrlagd. Skogen är till stor del olikåldrig utom nära
stranden där det mesta slyet är borttaget. Ovanför återvinningsstationen finns ett stort
bestånd av parkslide som klipps ner men kommer tillbaka.

-Åtgärd: Parksliden behöver decimeras eller utrotas. Inväntar Länsstyrelsens och
Naturvårdsverktets nya rekommendationer. Parken bör skötas så att återväxten säkras.

Mellan Horsfjärdsstigen – Åhv – Videnäsvägen – Östra Parkvägen

48. Mellan Gäddstigen och Åhv, på ömse sidor av Vår Bostads väg.
Områdena närmast Vår Bostads väg nyttjas som P-platser. Dassgången mot Badparken
är tillgänglig hela vägen upp till 8:120 där den breddas. Dassgången mot Simmarstigen
är öppen från P-platsen till 8:162 där den slutar med en grind. Gången upphör längs
8:155 och öppnas upp igen längs 8:156 för att övergå i ett bredare naturområde (fd
utedass). Längs 8:158 är gången delvis igenväxt och slutar med P-plats vid Gäddstigen.
Dåligt staket och buskar väller in över dassgången.
-Åtgärd: Dassgången röjs.
 
49. Mellan Gäddstigen och Ö Parkvägen, på ömse sidor av Vår Bostads väg.
På båda sidor av Vår Bostads väg används ytorna som P-platser. Dassgången mot
Badparken är framkomlig och omgärdas av staket upp till 8:138 därefter igenväxt och
likaså de två mindre gångar som mynnar till huvudgången. Öster om Vår Bostadsväg
finns även här P-platser. Dassgången är framkomlig till 8:168, senare delen saknar
staket. Naturområdet mellan 8:168 och 8:169 är igenväxt med både träd och buskar och
saknar staket mot 8:168. Här finns P-plats.
-Åtgärd: Dassgången röjs och tomtgräns markeras.

33



INVENTERING AV ÅRSTA HAVSBADS NATUROMRÅDEN

2021 forts.

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Mellan Horsfjärdsstigen – Östra Parkvägen – Simmarstigen – Sjögången -– Vår
Bostads väg – Hopparstigen

51. Området från Vår Bostads väg mot Badparken - mellan Östra Parkvägen och
Hopparstigen
Närmast Vår Bostads väg finns P-platser. Dassgången öppen en bit men igenväxt
längst in.
-Åtgärd: Gången längst in röjs.

50. Dassgången mellan Vår Bostads väg och Östra Parkvägen
Två större ytor i vardera änden av dassgången fungerar som P-platser. Dassgången är
framkomlig från Vår Bostads väg till 8:181 därefter igenväxt av klasespirea.
-Åtgärd: Röjs i den igenväxta delen

52. Mindre yta vid Simmarstigen 8:189
Ytan har ett staket mot Simmarstigen och verkar vara annekterad.
-Åtgärd: Staketet flyttas.

53. Sjögången
Torräng som som hade stora bestånd av vresrosor vilka röjdes bort 2021. På andra sidan
gången upp mot fastigheterna är det hällmarker med blodnäva, vit fetknopp, rölleka
och olika gräs som dominerar. Även praktlysing, spirea och blomsterlupin har spritt sig
från intilliggande tomter. På torrängen fanns t ex stormåra, röllika, renfana, nattljus,
rödklöver, fibblor, harklöver, kråkvicker, käringtand, ängssyra, ryssgubbe, flenört och en
salixbuske och 5 stora björkar.
-Åtgärd: Slåtter på ängen sker i augusti och bladmassan tas bort. Blomsterlupiner tas
bort.
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C. NORR OM ÅRSTAHAVSBADSVÄGEN - ÖSTER OM VIDENÄSVÄGEN
55. Djupdalsskogen 

Start Fricks väg - 100 m

Tämligen tät skog med olikåldrig skog av grova aspar, höga granar och tallar, en del sly
av asp och björk. Sparsam undervegetation. Delvis dikad.
-Åtgärd: Skötsel enligt brynmodellen.

100 m - trappa upp till Galärstigen

Glesare fuktig skog än föregående avsnitt med höga klibbalar och en tämligen frodig
undervegetation med bl a gräs, stenbär, blåbär, små ekplantor och örnbräken.
Området smalnar av i en spets.
Åtgärd: Skötsel enligt brynmodellen

Trappan - längs klippbranten till Djupdalsvägen

Hela området har en typisk karaktär för klippbranter dvs med mosaikartade miljöer av
arter som trivs i skuggig fuktig mark inom ormbunkssläktet, mossor och lavar. Här
finns även låga buskar av klibbal, björk och gran. Detta området kan till stora delar
klassas som nyckelbiotop och bör lämnas orörd.

Åtgärd: Deponier av trädgårdsavfall och avverkade träd bör avlägsnas.

Vändplanen vid slutet av Djupdalsvägen

Deponier av trädgårdsavfall av invasiva arter som etablerat sig i stora bestånd av
spirea, praktlysing och parksallat. Även en hel del cikoria växte där. Stora tallar togs
bort i slutet av 2000.

-Åtgärd: De invasiva arterna avlägnas och den naturliga skogen släpps upp.
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Musköstigen – Ekastigen – Elektriska gatan

69. Musköstigen – Ekastigen
Smal och brant stig, av närboende kallad “Indianstigen”. I början finns några större träd
som gran, asp och björk. Längre upp dominerar rönn av olika storlekar men det finns
även inslag av tall, asp och björk.
- Åtgärd: Ingen

70. Musköstigen – Elektriska gatan
Första delen trätrappa, följt av berg i dagen med ny trappa ned mot Elektriska gatan.
Gott om blåbärsris på ömse sidor stigen. En passage väl värd att underhålla
- Åtgärd: Ingen

Mellan Kostervägen – Djupdalsskogen – Elektriska gatan
68. Kryssarstigen – Elektriska gatan till Skonertvägen
Gräsbevuxen stig. Växtlighet i form av lingonris, Spirea, ljung samt enstaka träd av tall,
björk, asp, sälg, rönnbär. Berg i dagen på övre delen.
- Åtgärd: Ingen

67. Pråmstigen – norra delen
Omgjord till grusväg
- Åtgärd: Ingen

56. Elektriska gatan
Området är en före detta kraftledningsgata. Ledningarna nedmonterades för några år
sedan. Beskrivningen är uppdelad på sex delområden:

Fregattvägen via trappan upp till Elektriska gatan
Gamla granar växer på vänster sida om en nyanlagd stig med singel tillsammans med
sly av asp, hägg och hallon på ömse sidor.
-Åtgärd: Ingen

Elektriska gatan - Kostervägen
Spår av kraftledningsgatan finns i vegetation genom att tallarna växer nästan på rad
vid ena sidan med låg vegetation och i mittpartiet dominerar tät sly av asp. På andra
sidan finns en ridå med en blandning av tall, gran och björk. P-platser finns inskjutna
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mot mitten av ”gatan”. Hällmarker finns här och var med blåbär, ljung och glest med
låga exemplar av rönn och björk.
-Åtgärd: Naturlig föryngring.

Kostervägen - Kuttervägen
I det blöta mittpartiet växer örnbräken, kirskål och olika gräsarter. På ömse sidor finns
ridåer av träd. Två P-platser.
-Åtgärd: Ingen

Kuttervägen - Kanotstigen
Området smalnar av och domineras av gräsmark med P-platser. Några höga tallar och
björkar finns och ett fältskikt med vårbrodd, ljung och aspsly samt vissa delar har stora
deponier av spirea. I ett blött parti på vänster sida växer bergklint, örnbräken samt en
stor sälg. Denna del avslutas med en vändplan med P-platser.
-Åtgärd: Spirean tas bort.

Kanotstigen - Galärstigen
El-hus, höga gräs dominerar med rönn, tall, björk och ett litet äppleträd.
-Åtgärd: Ingen

Galärstigen- Pråmstigen
Fuktigt parti med blåbär, ljung, tibast, små rönnar, viden, fläder, höga granar och tallar
samt en och lupiner.
-Åtgärd: Blomsterlupin avlägsnas.

Pråmstigen - Kolonivägen (till P-plats).
Tämligen orörd tät skog med tall, gran, blåbär och ljung.
-Åtgärd: Skötsel enligt brynmodellen.
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Mellan Åhv – Elektriska gatan – Kostervägen

71. Elektriska gatan – Briggvägen - Skutvägen 
Börjar med grusade P-platser, övergår sedan till smal stig följt av en kortare trappa upp
över berg i dagen. Med inslag av bl a blåbärsris, nyponbuskar är det en stig väl värd att
underhålla. En ny grusad väg leder sedan från Briggvägen upp mot fastigheten på
Briggvägen 3. Nere vid Briggvägen finns tre hyrda P-platser.
- Åtgärd: Ingen åtgärd

73. Kostervägen – mellan Briggvägen och Elektriska gatan 
Norrut är stigen underhållen av fä. Söderut verkar dassgången vara annekterad.
- Åtgärd: Dassgången rensas

72. Kostervägen – mellan Briggvägen och Fregattvägen
Norrut smal men tillgänglig stig, troligen underhåll av lokal fastighetsägare. Söderut
grusad yta med flera uthyrda p-platser mellan de första fastigheterna. Den smalare
delen mellan de följande fastigheterna 8:462 och 8:464 är igenväxt. Ek och björk
förekommer här.
- Åtgärd: Ingen

Mellan Kostervägen – Elektriska gatan – Kolonivägen

74. Kuttervägen – mellan Elektriska gatan och Briggvägen, söder och norr om 
Mot söder en smal men framkomlig remsa, kantad av en stor en och spireor. Förutom
en gran finns här också tämligen rikligt med blåbärsris.
- Åtgärd: Ingen
Mot norr en i början bred med därefter smal framkomlig dassgång. Rönn, gullregn,
björk finns representerat, samtidigt med en del berg i dagen.
- Åtgärd: Ingen

75. Fregattvägen – västerut, mellan Kutter- och Kostervägen
Denna oåtkomliga remsa upptas av en spireahäck.
- Åtgärd: Ingen
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76. Briggvägen – mellan Snipastigen och P-plats Kolonivägen
Finns björk, rönn, gran, asp, sälg, hassel och älggräs. 
- Åtgärd: Ingen

77. Galärstigen – mellan Elektriska gatan och Kolonivägen 
Förutom P-platserna ner mot Kolonivägen finns det här gott om ursprunglig växtlighet.
Dominerat av flera stora granar, även ett flertal andra träd av olika storlekar samt också
en hel del blåbärsris.
- Åtgärd: Ingen

79. Kolonivägens P-plats – öster om Kolonivägen
Träd i form av hassel, tall, gran, sälg, björk, lönn. Stor del grusad, liksom gången upp
emot fastighet 8:377.
- Åtgärd: Ingen

61. Karlslund - vändplan för buss, smal remsa vid bäck samt fotbollsplan med
omnejd.
Vändplanen med omgivning domineras av ett 20-tal tallar, flera buskage av stenros,
hallonsnår samt högt gräs med nässlor och stinksyska. I en rundel på vändplanen fanns
ett högt prydnadsgräs samt ytor med den låga rödvenen. Ett dike/bäck omgavs med
älgört, gräs och stenros.
Vid Fregattvägens förlängning finns en spireahäck, parksallat och stora bestånd av
praktlysing. 
- Åtgärd: Röjning av invasiva arter som praktlysing, blomsterlupin, spirea och vresros.

81. Karlslund – Kuttervägen (söder om) och Åhv till Loggvägen
Träd som tall, björk, ek, hassel, körsbär, rönn. I norra delen finns en hyrd p-plats medan
den södra delen utgörs av en större grusad vändplats.
- Åtgärd: Ingen
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Norr om Kolonivägen

80. Kolonivägens P-plats – norröver
Hyrd p-plats, dessutom finns ett större träd i form av klibbal.
- Åtgärd: Ingen

65. Mellanstigen vid 8:401 och 8:398 (mellan Blockstigen och Mellanstigen)
Två områden varav det nedre består av gräsmatta och det övre av ett tidigare kärr,
numera uppfyllt av diverse jordmassor. I samband med denna uppfyllnad kalhöggs
området som förutom sly av diverse slag också hade innehållit ett antal stora björkar.
En följd av detta har blivit problem med dagvatten på lägre liggande tomter. 
-Åtgärd: Återplanteras.

62. Mellanstigen vid P-plats
Vid Blockstigen (i anslutning till 8:367) hade det tidigare varit dagvattenproblem men
nu sköts det av 8:387 som rensar ett galler och röjer.
I övrigt är området av naturskogskaraktär med tallar och granar av varierande ålder
med fältskikt av blåbärsris samt längre in hällmarker.
- Åtgärd: Underhåll enligt brynmodellen.

78. Norr om Mellanstigen - öster om fastighet 8:377
Sluttar ner mot öppet fält. Naturskön mark som delvis utgörs av berg i dagen. Sköts av
lokal fä.
- Åtgärd: Ingen

63. Slutet av Mellanstigen - åt norr
Området mellan 8:383 och 8:834 består av naturskog med arter som ovan.
- Åtgärd: Ingen 
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D. SÖDER OM ÅRSTAHAVSBADSVÄGEN - ÖSTER OM
VIDENÄSVÄGEN

Mellan Utöstigen – Åhv – Skutvägen

57. Utöstigen 
Remsor på ca 20 m på båda sidor av bryggan. I vattnet frodig grönska av algen
grönslick. På stranden klippt tät gran och mot granne en stor fläder. På grus- och
stenstranden fanns strandråg, halvgräs, lite högre upp ljung, blodnäva samt ett stort
bestånd av kirskål (det mesta på tomten intill).
-Åtgärd: Borttagning av diverse privata föremål.

58. Lotsvägen - Lilla Badet
Sista biten på Lotsvägen ner mot havet domineras av gräsmark med kirskål, hallon,
höga aspar och tallar, örnbräken, ängskovall, gul fetknopp på hällar, liten oxel, renfana,
deponi med spirea, älgört, oxbär och vid stranden vass.

Längs strandstigen mot Lilla badet dominerar bryggor och spänger i en typisk
östersjövegetation av ”martallar”, små björkar, rönn, älgört, blåbär, torr gran, speciell
tall med stöd och sex höga tallar samt en granridå.

Den del av strandstigen som går mot Utöbryggan är bara framkomlig ca 100 m,
därefter hindras framkomligheten av båtar, trappor och bryggor som ger ett högst
privat intryck.

-Åtgärd: Stranden rensas från privata föremål.

66. Lotsstigen/Segelstigen - sydväst om korsningen
Frodig gräsbevuxen mark med kirskål, hundäxing, praktlysing och klibbal.
- Åtgärd: Parktlysing avlägsnas.
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59. Lilla Badparken
Parkliknande område med höga tallar, björkar, sälg samt sly. Vegetationen upp mot
strandtomterna domineras av gräsmark med sly, blåbärsris med kaprifol samt upplag
av båtar. Ner mot havet finns hällar med mellanliggande gräsmark av gamla enar och
hartsros.
-Åtgärd: Skötsel som gynnar både parkkaraktären och säkrar återväxt.

Upp mot Skutvägen blåbärsris, liljekonvalj, ormbunkar, aspsly, en och flikbjörnbär
(gammal kulturväxt). På P-platsen fanns hägg och en kraftig tall.
- Åtgärd: Ingen

Mellan Lotsvägen – Åhv - Skutvägen 

85. Mellan Vimpelstigen – Lotsvägen - Åhv
Första delen grusad och använd som P-plats. Den anslutande smala dassgången till
höger är väl underhållen och gångbar längs med fastighet 8:216, därefter utgörs den av
en häck med främst spirea. Medan den till vänster slutar i en spireahäck efter några
meter.
- Åtgärd: Ingen

84. Skutvägen – söderöver, mellan Åhv och Loggvägen
Grusad väg - används för P-platser
- Åtgärd: Ingen

60. Natur mellan Lilla Badparken och P-plats Skutvägen
Mark nedan högt berg och upp mot Skutvägen domineras av naturskog med höga
tallar och björkar och en hel del ”risig” skog av rönn, mindre björkar, en häll med
tulkört och spridda fingerborgsblommor
-Åtgärd: Ingen
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Mellan Skutvägen – Åhv - Loggvägen

83. Skutvägen – norröver, mellan Åhv och Loggvägen
Två förhyrda P-platser i anslutning till Skutvägen. Syrener och stora björkar pryder
gången längre in. Väl underhållen så länge den är bred, de smalare anslutningarna till
höger och vänster är antingen försedda med häckar av olika slag eller helt utan
markering. Används till viss del av anslutande fastigheter.
- Åtgärd: Ingen

82. Loggvägen – mot öster
Väl underhållen dassgång ner mot det öppna fältet
- Åtgärd: Ingen
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