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Abstract 
Killingen is an area situated on an island called Resarö in the municipality of Vaxholm. The area 

is covered with forests with a varied topography and a mosaic of environments. The municipality 

wants to keep the area unexploited, for recreational purposes but what are the natural values in 

the forests? The survey concluded that a mosaic of nature types had high values and could be 

hosts for vulnerable species. 

As part of the study, measures that will improve the quality of the paths and bathing areas for the 

local population was proposed as well as means to heighten or preserve the natural values in the 

area. 

Sammanfattning 
Killingen är ett skogsområde på Resarö i Vaxholms kommun. Området har en tät skog med 

varierande karaktär och topografi. Vaxholms kommun vill bevara området för friluftslivet men 

även värna om den potentiella biologiska mångfalden i området. Rapporten centreras runt de 

potentiella naturvärdena i skogen samt friluftslivets potentiella utveckling. Genom inventering av 

Killingskogen undersöktes områdets potentiella naturvärden.  

Inventeringen visar att en mosaikartad skog har en högre potential för känsliga arter och 

biologisk mångfald. Som en del av studien så föreslås åtgärder för att bevara eller höja 

naturvärdena i området samt metoder för att höja rekreationsvärdena. 
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Naturvärden i Killingen, biologisk mångfald och friluftsliv 

Inledning 
På initiativ av Naturskyddsföreningen genomfördes en naturvärdesinventering för Vaxholms 

kommun i Killingeskogen på Resarö. Killingeskogen karaktäriseras av mosaikartad skog och 

varierande topografi. 

Inventeringen genomförs för att Naturskyddsföreningen jobbar för att det ska finnas minst ett 

skyddat område på varje ö i Vaxholms kommun, och kommunen är intresserad av att bevara 

området, utan att inrätta ett juridiskt skydd, för befolkningen på Resarö som ett bestående 

grönområde. 

Syfte 
Syftet med den här studien var att göra en naturvärdesinventering samt bedömning av Killingen 

på Resarö och att redovisa dess naturvärden samt ge förslag på skötsel av dessa. Områdets 

rekreationsvärden ska också diskuteras och förslag på hur naturvård och friluftsliv ska kunna 

samsas. 

Studien syftar inte i att ta fram en fullständig skötselplan, utan den bör ligga som ett tidigt 

underlag för en framtida skötselplan.  

 

De frågeställningar jag har försökt att besvara är dessa: 

 Vad finns det för naturvärden i Killingeskogen och hur kan de bevaras och alternativt 

höjas? 

 Hur kan området tillgängligöras för allmänheten och vilka konsekvenser kan ökad 

besöksfrekvens orsaka?  

 Varför är grönområden viktiga för ett samhälle? 

Studieområde 
I Vaxholms kommun nordöst om Stockholm finns en ö vid namn Resarö. Se karta bilaga 1. 

Resarö är i stort sett helt bebyggd förutom vid ett område vid namn Killingen. 

Killingen ligger på öns sydvästra del med en utstickande udde.  

Området är en skogklädd bergshöjd som är orienterad i öst-västlig riktning. Området som 

undersökts är 98,3 hektar stort.  

Marken ägs till stor del av företag och föreningar, men även av Vaxholms kommun (Vaxholms 

kommun, 1993).  
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Resarös stränder skyddas av ett strandskydd på 100 meter, men runt Killingen gäller ett utökat 

strandskydd på 300 meter.  

I nuläget finns inga planer på att exploatera Killingen för bostäder eller liknande utbyggnad. 

Kommunen vill bevara området för rekreation och biologisk mångfald. 

Området utnyttjas av befolkningen på Resarö, och även av befolkningen på Kullö och Vaxö (J, 

Holmbäck 2013), för idrottslektioner, joggingturer, svampplockning och hundrastning. På 

sommaren finns det badplatser där enstaka båtar kan lägga till. Människor fiskar och utnyttjar 

vattnet runt Killingen och på vissa håll anläggs det provisoriska grillplatser. 

De stigar och vägar som finns i området är väl använda men inte tillgängliga för rullstolar eller 

rullatorer. Det är möjligt att cykla och gå med barnvagn på de större stigarna. 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm jobbar för att det ska finnas skyddade naturområden på varje 

ö i Vaxholms skärgård. För närvarande finns endast ett naturreservat inom Vaxholm, Kullö 

naturreservat. 

Varför bevara skog? 
Att bevara växt- och djurarter, variationsrikedom och skönhet i vår natur är vår skyldighet 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011). Biodiversiteten, variationen av ekosystem, arter och gener är 

extremt värdefulla för framtida generationer, och detta gäller även i tätortsnära naturområden. 

Den biologiska mångfalden ger storstadsinvånarna ett mervärde i sin vistelse i naturen (Sveriges 

riksdag, 2012). 

Figur 1. Markinnehav på Resarö (Vaxholms kommun, 1993). 
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Tätortsnära skogar skiljer sig från rena produktionsskogar genom att de ofta inte är utsatta för ett 

rationellt skogsbruk och därför kan ha kvaliteter som är ovanliga i skogslandskapet i övrigt. 

Biologisk mångfald och naturvärden 
Biologisk mångfald kan på ett enkelt sätt beskrivas som ett mått på hur många olika organismer 

det finns (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2013). 

Enligt konventionen om biologisk mångfald så definieras biologisk mångfald såhär ... 

"variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat 

landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa 

organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem." 

(Konventionen om biologisk mångfald, 2010). 

Biologisk mångfald handlar om hela det naturliga sampelet mellan organismer och deras 

livsmiljö.  

Alla de 1.75 miljoner arter som klassificerats på jorden (Konventionen om biologisk mångfald, 2010) 

har genom samspel med naturen och varandra skapat sig själva och den värld vi lever i idag.  

Begreppet naturvärde är ett komplext begrepp och det finns inte någon enkel definition. Det 

handlar om naturens värde i fråga om biodiversitet, dess biologiska mångfald. Men det kan även 

handla om dess värde för människor. Dess värde för rekreation och friluftsliv.  

Vackra områden som tilltalar människor är annorlunda naturtyper jämfört med värdefulla 

områden för biodiversitet.  

Områden med hög biodiversitet och varierad natur är värdefulla för de arter som lever där, men 

det betyder inte att människor tilltalas av området. Då ligger värdet för människor i rekreation 

och områdets skönhet. 

 

Pedagogiska värden 

Många pedagogiska verksamheter använder skogen och landskapet som klassrum. Naturskolor, 

scouter, friluftsdagar och förskolor är alla exempel på verksamheter som direkt använder den 

närliggande naturen för att lära ut och ge barn en chans att vara i naturen.  

Att vara i naturen ger en förståelse för samanhang i naturen och ger engagemang för hållbar 

utveckling. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011) 

Nyckelbiotoper 
Nyckelbiotoper är områden som har stor betydelse för växt- och djurlivet. Området ska hysa 

eller borde kunna hysa rödlistade arter. Värdefulla signalement för nyckelbiotoper är lågor och 

gamla träd samt ett urval av ”signalarter” som är lätta att känna igen och de behöver inte vara 

sällsynta men de vittnar på goda förutsättningar för arter med höga krav på sin livsmiljö 

(Naturvårdsverket, 2011). De arterna med höga krav på sin omgivning uppträder inte slumpartat 

och jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns oftast på vissa platser med vissa egenskaper. Ett 

skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria som skapat 

landskapet eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder 

bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och rasbranter (Skogsstyrelsen, 

2013). 
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på 1990-talet genomförde Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventeringar i Killingeskogen och 

identifierade tre nyckelbiotoper.  

När ett område har identifierats som nyckelbiotop så innebär det inte att området får ett juridiskt 

skydd (Naturvårdsverket, 2011). Det finns inga hinder för att exploatera området och varje år 

avverkas hundratals nyckelbiotoper. De områden som är potentiella nyckelbiotoper och som inte 

ännu har identifierats löper ännu större risk att elimineras då de inte är kända av skogsägaren och 

då löper större risk för avverkning. 

Tätortsnära natur 

Vad är tätortsnära natur? 
Natur som ligger nära större orter räknas som tätortsnära natur (Naturvårdsverket, 2013). Det är 

den natur som utnyttjas av den lokala befolkningen för promenader och friluftsliv. 

Allemansrätten spelar stor roll här då det ger alla rätten att fritt vandra i skog och natur. 

Skogstyrelsens definition beskriver tätortsnära skog som ”skog som finns inom eller nära en 

tätort och dess främsta funktion är att den utnyttjas av tätortens befolkning.” Gränsen för vad 

som är en tätortsnära skog bestäms av de antal människor som utnyttjar skogen, än hur långt 

bort skogen ligger (Skogsstyrelsen, 2013). 

 

Däremot så har avståndet till skogen betydelse då skog som ligger inom 500 meter från tätorten 

upplevs som mer tillgänglig än skog som ligger längre bort. Kvaliteten på skogen och dess 

tillgänglighet samt dess historiska utnyttjande är andra faktorer som spelar in när det gäller 

skogens betydelse som tätortsnära skog (Skogsstyrelsen, 2013). 

Varför är tätortsnära natur viktigt? 

Depression och olika smärtsjukdomar hör till de vanligaste sjukdomarna i Sverige (2002). 

Dessa sjukdomar är ofta stressrelaterade och uppstår vid långvarig stress utan återhämtning 

(Grahn, P; Stigsdotter, U-A, 2003). I samband med dessa sjukdomar återfinns höga kostnader för 

samhället i form av sjukfrånvaro och rehabilitering. Dessa kostnader skulle kunna reduceras med 

hjälp av naturmiljöer i form av utökad aktivitet i skog och mark, vilket ger 

koncentrationsförmågan en paus och sänker nivån av stresshormoner i kroppen (Grahn, 2008). 

Tanken är att naturmiljöer med vissa kvaliteter, såsom brusreducering (Annerstedt et al. 2013), ger 

den riktade koncentrationsförmågan en chans att återhämta sig, då vi inte behöver koncentrera 

oss på samma sätt när vi är naturen som när vi är i stadsmiljöer (Grahn, 2008). En annan hypotes 

är att människor har ett nedärvt behov att vistas i naturen. Vilket instinktivt gör oss lugna och 

mindre stressade i naturliga miljöer (Annerstedt et al. 2012). 

Tillgång till gröna områden nära bostadsområden anses bidra till ökad fysisk aktivitet hos de 

boende i närheten. Detta i sin tur reducerar övervikt och bidrar till mental återhämtning 

(Annerstedt et al. 2012). Stresshormoner bryts snabbare ner i kroppen vid fysisk aktivitet, än vid en 

stillasittande tillvaro. 

Vid ett stillasittande liv ackumuleras stresshormoner i kroppen och ger negativa effekter på 

matsmältning, blodtryck, puls och andning. Det blir även svårt att slappna av och 

sömnstörningar kan uppstå (Grahn, P; Stigsdotter, U-A, 2003). Då är det en fördel att bo nära 

naturområden såsom skogar och parker. 
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Metod 
Inventeringen av naturvärden gjordes genom att använda en metod som heter 

”Naturvärdesbedömning av skogsmark” från Skogsbiologerna AB (2004). 

Metoden går ut på att med små resurser och allmän kunskap inom skogsbiologi kunna identifiera 

områden med potentiellt höga naturvärden. De resultat man får kan ge en fingervisning för 

fördjupande inventeringar i områden som potentiellt innehar hotade eller sällsynta arter.  

Metoden delar in skogen i 6 olika naturtyper som har olika kriterier. 

 N: Nystörda miljöer 

 O: Ofta och Omfattande störda skogsmiljöer 

 S: Sällan eller småskaligt störda miljöer 

 Ä: Sluten ädellövskog av bok-, alm- eller lind 

 V: Vattenståndspåverkade sump- och strandskogar av al eller björk 

 K: Kulturmarkernas igenväxningsmiljöer 

 

De inventerade områdena får poäng efter olika kriterium i en blankett (se bilaga 3). Ett område 

kan få poäng i flera kategorier och den kategori som får flest poäng sätter skogsområdets 

karaktär. 

Områdets karaktär beror på områdets ståndort, dynamik, miljö, trädsammansättning, struktur 

och mängd död ved. Resultatet visar hur likt beståndet är en teoretisk naturlig och orörd 

ståndort. 

För varje kriterium ett område uppfyller så visar det på en högre likhet med en orörd och 

naturlig naturtyp. Metoden finns i flera varianter beroende på var i Sverige ståndorten befinner 

sig. 

Den variant som användes i denna studie är anpassad för den hemiboreala zonen.  

 

Poäng över 13 räknas som höga och 1-5 är lågt. 

Höga poäng kan tyda på höga värden inom biologisk mångfald och kan då potentiellt inhysa 

sällsynta eller känsliga arter. De områden med höga värden är då extra intressanta för 

naturvården. 

Höga poäng kan även tyda på att skogen är värd att bevara och att den är en välmående skog 

lämplig för friluftslivet.  

Skogens potential för virkesproduktion har däremot inte behandlats i deras modell. 

En karta över Killingen utarbetades med ett rutnätverk med koordinater samt unika id för varje 

ruta. Varje ruta var 100 gånger 100 meter stor (se bilaga4). I varje mittpunkt gjordes en 

inventering enligt Skogsbiologernas ”Naturvärdesbedömning av skogsmark”. 

Utrustning 

 GPS 

 Kartblad med koordinater och provrutor, se bilaga 4. 

 Kamera 
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Resultat 
Efter inventering så hade 101 rutor av Killingeskogen inventerats, vilket till ytan utgör ca 98.3 

hektar. Bilaga 2 innehåller data från inventeringen. 

Inom området kunde 6 olika skogstyper observeras. 

 Blandskog 

 Barrskog 

 Lövskog 

 Granskog 

 Lövblandskog 

 Tallskog 

 

Dominerande skogstyp var blandskog med 60.4 % av de 101 områden som inventerades. 

Inom området kunde 6 olika naturtyper observeras enligt Skogsbiologernas metod för 

naturvärdesinventering. 

 N: Nystörda miljöer 

 O: Ofta och Omfattande störda skogsmiljöer 

 S: Sällan eller småskaligt störda miljöer 

 Ä: Sluten ädellövskog av bok-, alm- eller lind 

 V: Vattenståndspåverkade sump- och strandskogar av al eller björk 

 K: Kulturmarkernas igenväxningsmiljöer 

En majoritet av de inventerade ytorna var inte entydiga i sin naturtyp. Ofta fick området lika 

mycket poäng i flera kategorier av naturtyper och tolkades då som ett mellanting av flera 

naturtyper och resulterar då i att det finns 170 stycken naturtypsområden. Mer än hälften av de 

60% 

32% 

5% 

1% 

1% 
1% 

Skogtyper 

Blandskog, 61 st

Barrskog, 32 st

Lövskog, 5 st

Granskog 1 st

 Lövblandskog, 1 st

Tallskog, 1 st

Figur 2. Andel skogstyper. 
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101 områdena har fler än en naturtyp. Så flera områden räknas dubbelt, då de har lika stor andel 

av flera olika naturtyper. 

 

 
N O S Ä V K Totalt 

Antal 24 65 19 8 46 8 170 

Procent 14.1 38.2 11.2 4.7 27.1 4.7   
Figur 4. Fördelning av naturtyper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

Naturtyper 

Antal enskilda: 59 st

Antal delade: 111 st

Figur 3. Andel områden med endast en naturtyp samt områden med flera. 
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Naturvärdesbedömning 
Genomgående i skogen påträffades en mosaikartad blandning av skogstyper och naturtyper. Det 

fanns endast enstaka platser som kunde klassificeras som homogena skogstyper.  

Vid flera platser kunde höga naturvärden påträffas, tydligast var detta på höjderna samt längs 

med norra och södra sidan av höjderna. De områden som fick högst poäng hörde antingen till 

naturtyperna blandskog eller barrskog. 

 

 

Naturvärdespoängen varierade i de inventerade områdena från 1 till 21. 

 

 

1-12 poäng 13-21 poäng

Antal områden 67.0 34.0

% 66.3 33.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Fördelning av naturvärde 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Uppdelad naturvärde i "högt" vs "lågt" 
hos skogstyper 

% 1-12 %13-21

Figur 5. Fördelning av naturvärdespoäng. 1-12 är låga till medel, 13-21 är höga poäng. 

Figur 6. Skogstyper med fördelning av naturvärdespoäng. 
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Friluftsliv 
Vid flertalet tillfällen påträffades människor på de stigar som finns i området. Dessa människor 

utövade aktiviteter såsom joggning. Det förekom flera människor som promenerade, med och 

utan hundar. 

Vid minst två tillfällen påträffades skolbarn från den närliggande skolan. Barnen hade lektioner 

och gympa utomhus. Även yngre barn från förskolan påträffades. 

Diskussion  

Naturvärden 

 Vad finns det för naturvärden i Killingeskogen och hur kan de bevaras och alternativt 

höjas? 

 

Killingeskogen har ett mosaikartat landskap med blandade skogstyper och topografi. Detta ger 

en bra grund för flera olika känsliga arter då flera olika naturtyper kan existera inom ett mindre 

område där det finns både torra höjdpartier och fuktigare dalgångar. 

Områden med höga naturvärden finns spritt i hela området med mindre varierande områden 

emellan.   

Figur 7. Hällmark med Fönsterlav (Cladonia stellaris) och andra lavar. Foto: Hanna W Åhlvik 
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De områdena med högre naturvärden är oftast samlade i områden med liknande förutsättningar, 

se figur 8. 

Område A har genomgående samma skogstyp (blandskog) men olika naturtyper (n, o och s). 

A har ett medelvärde på 17, se figur 10. Skogen karaktäriseras av gamla träd i sluttning. Både 

stora barrträd och aspar är närvarande.  

Område B är väldigt stort och har 

ett medelvärde på 17.1 poäng. 

Skogstyperna är blandskog och 

barrskog med hällmarker. 

Område B ligger högst upp i 

terrängen i hela Killingeskogen 

och här verkar det inte ske särskilt 

mycket aktivitet från människor. 

Hällar med ostörda lavar är 

dominerande med mossa emellan, 

se figur 7. 

Många tallar är gamla och 

krumma.  

53% 

47% 

Andel skogstyp 
Höga värden 

Barrskog: 9 st

Blandskog: 8 st

Figur 8. Interpolation med naturvärden samt indelning i områden med höga värden. 

Figur 9. Fördelning av skogstyper i områden med höga naturvärden. 
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14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

A B C D E

Medelvärde 
Områdespoäng 

Medelvärde

Den dominerande naturtypen är O: Ofta och Omfattande störda skogsmiljöer, trots att området 

verkar väldigt ostört. Det kan vara en allmän brist på död ved i området som bestämmer 

naturtypen. 

 

Område C är den till ytan minsta område 

som fått ett högt naturvärde. Området 

karaktäriseras från endast en 

inventeringspunkt. Naturvärdespoängen är 

17 och området hör till naturtypen O. 

Hällmarker ger området dess höga poäng 

med väldigt vackra lavar och mossor 

liknande de i figur 7. Området uppvisar en 

blandad barrskog med tall och gran. 

Område D ligger på södra delen av udden, rakt söderut från område A. Här är medelvärdet lite 

lägre på 15.3 poäng. Område D visar upp en stor mosaikartad natur med höga värden. Här finns 

lövträd och barrträd i sluttning och varierande ålder. Berg i dagen är vanligt i hela Killingen och 

så även i det här området. 

Längre österut längs den södra stranden ligger område E. Här finns hällmarker med barrskog 

innehållande stora tallar, död ved och fallna träd. Medelvärdet ligger på 16.3 poäng och området 

är dominerat av naturtypen O. 

 

Jag rekommenderar fri utveckling för de här områdena men man bör gallra bort unga granar i 

hela området för att granar lätt tränger ut andra arter och då skapar en artfattig naturtyp. 

Figur 10. Medelvärde i områden med höga naturvärden. 

Figur 11. Typisk hällmark i Killingeskogen. Foto: Hanna W Åhlvik 
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I min områdesindelning verkar det finnas ett samband mellan höga naturvärden och hällmarker. 

59 % av de områden med 15 eller högre poäng är områden som karaktäriseras av hällmarker, se 

figur 11. 

Detta kan bero på att de är lokaliserade till högre lägen i terrängen och på branter och då har 

varit ostörda länge. 

Jag hittade inga större spår av avverkning eller annat slitage på hällmarkerna, vilket kan tyda på 

att området sällan besöks. Men de flesta av hällmarkerna hamnar i kategorin O, ofta och 

omfattande störda miljöer, när det gäller naturtyper.  

Finns nyckelbiotoperna kvar? 

Av de tre nyckelbiotoper som identifierades på 1990-talet av Skogsstyrelsen, så finns endast en 

kvar. Två av nyckelbiotoperna i Killingeskogen låg vid den norra udden, se figur 12. Båda var 

dominerade av barrskog och var rika på gamla träd och död ved. Dessa två avverkades på 90-

talet och är nu inte jämförbara med de biotoper som fanns där ursprungligen. Den nyckelbiotop 

som finns kvar ligger i sydligaste delen av Killingeskogen och är en lövskog dominerad av hassel, 

ek och asp. Denna biotop verkar i allmänhet vara i liknande skick som på 90-talet. Men åtgärder 

såsom gallring av den stora föryngringen av ask, bör ske. Även gallring runt de gamla ekarna 

samt gallring av fallna hasselträd över stigarna bör ske.  

 

 

Figur 12. Nyckelbiotopernas placering i Killingeskogen. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor. 
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Rekreation 

 Hur kan området tillgängligöras för allmänheten och vilka konsekvenser kan ökad 

besöksfrekvens orsaka?  

Vid ett flertal tillfällen påträffades människor i Killingeskogen som utnyttjade området för 

rekreation, sport och utbildning. Området antas ha en betydande roll i lokalbefolkningens 

välmående. 

Stigarna i området är välanvända men i dåligt skick på vissa ställen. Ingen av stigarna är utmärkta 

med ledmärken. Stigen längs med norra kanten av området är knappt synbar eller farbar då den 

har ett flertal stora träd över sig. 

Vid badplatserna finns badbryggor som används flitigt under sommarhalvåret, både för bad och 

angörande av båtar. 

Killingen ligger invid Resarövägen där det ligger en återvinningsstation med en parkeringsplats. 

Härifrån går en stig in i Killingeskogen.  

I skogen står en stor antenn. Den har en serviceväg till sig och där finns även en lagringsplats. 

Här går ett flertal stigar in i skogen. 

Från hållplats Engarn kan man gå in mot ön och vid sydligaste delen av Killingen går det en väg 

in mot skogen. Denna väg är privat och leder till en privatbostad. Härifrån går det också ett 

flertal stigar. 

Även från Killingens norra sida finns flera stigar från Överbyvägen och från Resaröskolan. 

Så det finns en hel del stigar varav vissa finns på fastighetskartan och andra saknas. 

 

Konsekvenser av slitage och ökad besöksfrekvens 

Hällmarkerna har lavar som inte tål att trampas på i större utsträckning, så en konsekvens av 

ökad besöksfrekvens kan vara att lavarna skadas eller försvinner.  

Det bör bli mindre skada om man märker ut stigar. Detta kan leda till mindre slitage samtidigt 

som områdena blir tillgängliga. Andra konsekvenser kan vara att nedskräpningen kan öka då det 

inte finns soptunnor i området. 

Killingeskogens värde för befolkningen på Resarö 
 Varför är grönområden viktiga för ett samhälle? 

Som tidigare har nämnts så har tätortsnära natur en viktig funktion i samhället för avslappning, 

friluftsliv och socialt umgänge. Killingeskogen är den enda större skogen på hela Resarö och området 

utnyttjas flitigt av öns befolkning, vilket tyder på att bevarandet av Killingeskogen är av hög prioritet. 

Förslag på naturvärdeshöjande åtgärder 

Naturvärdeshöjande åtgärder syftar till att bevara eller höja ett område eller objekts värde genom 

att återställa en tidigare miljö (Naturvårdsverket, 2011) eller förhindra att en speciell miljö växer 

igen. Det handlar även om att friställa äldre träd genom att röja bort yngre träd runtom 

(Skogsstyrelsen, 2013). 
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Naturvärdeshöjande åtgärder kan innebära bortröjning av aggressiva arter såsom gran, som lätt 

konkurrerar ut andra arter (Skogsstyrelsen, 2011). 

Gallring av täta snår av slån, nypon, fläder och vide samt bevara död ved i skogen. Låt gamla 

fallna träd ligga kvar för att öka biodiversiteten hos vedlevande insekter. 

Förslag på åtgärder för friluftslivet 

En åtgärd som jag som privatperson skulle uppskatta är en skylt med alla stigar och lite allmän 

information om området. Det kan vara i samma stil som för ett naturreservat, men lite enklare. 

Märkta vandringsleder skulle uppmuntra längre promenader och nya besökare att utforska 

området. En parkeringsplats ämnad för besökare till området skulle ge långväga besökare bättre 

möjligheter att ta sig till området. 

Vid mina vandringar över Killingen så gick jag en hel del på de stigar som finns i området. Över 

de flesta stigar hänger unga träd som böjts av vintersnön och nu inte har rätat upp sig. Mitt 

förslag är att röja bort dessa unga träd. Vid ett flertal tillfällen var det svårt att ta sig fram på de 

mindre stigar som finns, speciellt den norra stigen. Där är stigen både smal och övertäckt av 

unga granar som inte längre står upp. 

Vid Killingens udde finns det en väldigt fin badplats med brygga där båtar lägger till.  

Det är halvöppen skog med gamla tallar. Men det finns även några grillplatser som ligger direkt 

på marken med några stenar runt. Dessa grillplatser är inte brandsäkrade och jag föreslår att det 

byggs en eller två större och säkrare grillplatser här.   

När jag besökte platsen i maj 2013 hittade jag en engångsgrill liggandes i en av de nuvarande 

grillplatserna.  

Skräp verkar vara ett problem på den här platsen. Så jag föreslår även att det ställs ut en 

soptunna under sommarhalvåret. Alternativt kan man sätta upp en skylt som uppmanar folk att 

ta med sig sitt skräp hem. Detta skulle även kunna stå med på den områdeskylt som föreslagits. 

Slutsats 
Killingeskogen på Resarö, beläget i Vaxholms kommun, har en varierad natur med flera områden 

med hög potential för skyddsvärda arter. Med sin varierade topografi och samansättning av 

skogstyper utgör Killingeskogen en bra grund för biologisk mångfald och rekreation för 

befolkningen på Resarö. 

Området behöver mindre upprustning i form av gallring av gran samt ask. Stigar behöver rensas 

från nedfallna träd. De badplatser som är utrustade med badbryggor skulle även behöva 

soptunnor, då det ligger en hel del skräp på marken. 

En informationsskylt i liknande stil som naturreservatsskyltar skulle göra området mer tillgängligt 

och uppmana folk att inte skräpa ner. 
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Bilaga 1. 

 



Bilaga 2. 

Koordinat 
ID ID Koordinat  Poäng Naturtyp Skogstyp 

13 2p 6592545, 0688556  5 v? Blandskog 

14 2o 6592559, 0688432  12 o Blandskog 

17 2n 6592543, 0688344  17 o Barrskog 

18 2m 6592547, 0688250  9 s Barrskog 

19 2l 6592546, 0688147  12 s, v Blandskog 

21 2k 6592548, 0688046  10 s, v Blandskog 

22 2j 6592530, 0687973  12 o, s Blandskog 

23 2i 6592521, 0687849  8 s, v Barrskog 

24 2h 6592519, 0687747  18 s Barrskog 

25 2g 6592520, 0687651  8 n Blandskog 

27 2f 6592551, 0687549  6 s, v Barrskog 

28 1f 6592614, 0687517  10 n Blandskog 

30 1e 6592615, 0687441  13 v Lövskog 

32 2e 6592532, 0687413  1 
n, o, s, ä, v, 

k Barrskog 

33 3p 6592447, 0688563  9 o, v Barrskog 

34 3o 6592448, 0688452 11 o Blandskog 

35 3n 6592441, 0688344 11 v? Blandskog 

36 3m 6592449, 0688254  10 o Blandskog 

37 3l 6592446, 0688151 8 o, v Blandskog 

38 3K 6592450, 0688054 13 o Blandskog 

40 3j 6592453, 0687947 10 n Blandskog 

42 3i 6592454, 0687855 15 o Blandskog 

43 3h 6592447, 0687759 15 o, s, ä, v Blandskog 

45 3g 6592446, 0687641 17 o Blandskog 

46 3f 6592452, 0687538  8 o, v Blandskog 

47 3e 6592454, 0687450 5 o, v Blandskog 

48 4b 6592311, 0687193 10 n, o Barrskog 

49 4c 6592351, 0687257 13 o Blandskog 

50 4d 6592350, 0687351 16 n Blandskog 

51 4p 6592340, 0688551  5 n, o, ö, v, k Blandskog 

52 4o 6592351, 0688449  7 o Barrskog 

53 4n 6592350, 0688340  9 o, v Blandskog 

54 4m 6592345, 0688240  8 s, v Blandskog 

55 4l 6592351, 0688150  13 v Blandskog 

56 4k 6592348, 0688055  12 n, k Blandskog 

58 4j 6592349, 0687947  11 v Blandskog 

59 4i 6592352, 0687851  3 n, o, s, v Blandskog 



61 4h 6592348, 0687756  19 o Barrskog 

62 4g 6592350, 0687645  21 o Blandskog 

65 4f 6592348, 0687549  7 n Blandskog 

65 6a 6592348, 0687549  8 n, o Barrskog 

66 4e 6592348, 0687451  18 o, s Blandskog 

69 5a 6592252, 0687054  11 s, v Blandskog 

70 5b 6592248, 0687157  14 o Blandskog 

71 5c 6592250, 0687251  13 s Barrskog 

72 5d 6592256, 0687363  13 o, ä? Blandskog 

73 5e 6592254, 0687447 12 o, ä, v Blandskog 

74 5f 6592249, 0687552  16 v Blandskog 

76 5g 6592251, 0687655  16 o Barrskog 

78 5h 6592250, 0687750  13 o Barrskog 

79 5i 6592243, 0687849  9 o Blandskog 

80 5j 6592250, 0687952  12 v Barrskog 

83 5k 6592252, 0688047  7 n, o, v Blandskog 

84 5l 6592247, 0688148  7 n, o, v Blandskog 

86 5m 6592250, 0688245  10 v? Blandskog 

87 5n 6592250, 0688353  5 o Barrskog 

88 5o 6592250, 0688454 12 v? Barrskog 

89 5p 6592252, 0688551  7 v? Blandskog 

90 6p 6592161, 0688513  7 s, v Blandskog 

91 6o 6592152, 0688449  12 n, o Blandskog 

93 6n 6592149, 0688346  12 o Blandskog 

94 6m 6592151, 0688249  11 o Blandskog 

96 6l 6592149, 0688148  15 k? Barrskog 

98 6k 6592151, 0688044 7 n, o, s, v Barrskog 

100 6j 6592154, 0687954  13 n, o Blandskog 

101 6i 6592147, 0687838  10 s, ä, v Blandskog 

102 6h 6592154, 0687748  12 n, o, ä, v Blandskog 

103 6g 6592151, 0687648  12 o Barrskog 

104 6f 6592148, 0687550  8 n, o, k Barrskog 

105 6e 6592151, 0687451  12 v? Barrskog 

106 6d 6592150, 0687345  5 n, o, ä, k Barrskog 

108 6c 6592156, 0687245  9 o, v Blandskog 

109 6b 6592159, 0687146  10 v? Barrskog 

112 8P 6591951, 0688547 7 O Blandskog 

113 8o 6591946, 0688446 8 o, v Blandskog 

115 8n 6591946, 0688349 13 o Blandskog 

116 8m 6591952, 0688250 8 o Blandskog 

117 8l 6591953, 0688150 13 o, v, k Lövblandskog 

119 8k 6591959, 0688047 10 n, o Blandskog 



120 8j 6591948, 0687949 10 n, o, v Barrskog 

121 8i 6591951, 0687853 14 o Blandskog 

122 8h 6591950, 0687745 19 o Barrskog 

123 8g 6591930, 0687648 15 o, ä? Barrskog 

125 8f 6591985, 0687535 12 v Blandskog 

126 7b 6592060, 0687165 5 n, o, s, v Lövskog 

127 7c 
 6592059, 
0687255 17 o Blandskog 

128 7d 6592051, 0687348 12 o Barrskog 

129 7e 6592052, 0687453 17 o Barrskog 

130 7f 6592047, 0687554 14 o Barrskog 

131 7g 6592048, 0687641 12 o Barrskog 

133 7h 6592047, 0687755 15 o Barrskog 

134 7i 6592052, 0687851 8 o Blandskog 

135 7j 6592048, 0687949 15 v Blandskog 

136 7k 6592053, 0688055 14 v granskog 

138 7l 6592051, 0688152 15 v Blandskog 

139 7m 6592047, 0688249 9 v Blandskog 

140 7n 6592051, 0688351 10 o Tallskog 

142 7o 6592045, 0688452 10 n, o, v Blandskog 

144 7p 6592044, 0688554 6 n, o Lövskog 

145 99 6591799, 0688246  13 s Lövskog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3.

STÅNDORT N O S Ä V K TRÄD N O S Ä V K

 1.  Iögonfallande bruten terräng / varierad topografi / höjdskillnader 41. Flera hasselbuskar / idegranar > 2 m höga

 2.  Lodrätt klippa / sluttande rasbrant > 10 m hög 42. Påtagligt med enar / buskar > 2 m höga 

 3.  Skogklädd / skogsomgiven klyfta / ravin > 5 m djup 43. Som ovan och i öppna, solexponerade lägen

 4.  Ståndorten ligger i en S – SV-exponerad sluttning brantare än 10% (1:10) 44. Flera hagtorn / oxel / fågelbär / vildapel / getapel > 10 cm

 5.  Ståndorten ligger i en N – NO-exponerad sluttning brantare än 10% (1:10) 45. Påtagligt med asp / sälg / rönn / klibbal / ek > 10 cm

 6.  Åtminstone en del av ståndorten ligger över 250 m.ö.h. 46. Påtagligt med alm / lind / lönn / ask > 10 cm

 7.  Ståndorten omges av skog / terräng / vatten som ger ett skyddat lokalklimat 47. Påtagligt med lövträd > 20 cm

 8.  Ståndorten består huvudsakligen av fuktig / blöt, skogklädd mark 48. Flera alm / lind / lönn / ask > 40 cm

 9.  Område > 0,1 ha med skogklädd hällmark / mark med grunt jorddjup 49. Flera lövträd > 40 cm

10. Lavar täcker > 50 % av marken 50. Flera träd > 40 cm   

11. Iögonfallande mängder av örter / måbär / skogstry / olvon / tibast 51. Påtagligt med träd > 40 cm

12. Kalk- / hyperit-rik mark / iögonfallande mängder av orkidéer / blåsippor 52. Flera träd > 60 cm

DYNAMIK       STRUKTUR

13. Spår efter skogsbrand på träd / stubbar 53. Trädskiktet präglas av iögonfallande diameter- / åldersspridning (träd > 10 cm)

14. Flera levande träd med brandärr 54. Flera träd är iögonfallande äldre / grövre än beståndet i övrigt

15. Flera levande träd med ärr från mer än en brand 55. Flera träd med iögonfallande grova grenar och vida / låga kronor

16. Nyligen bränd yta > 0,1 ha med levande / döende / dött trädskikt 56. Som ovan och med stammarna i öppna, solexponerade lägen

17. Kvarstående skogsområde > 0,1 ha i en nyligen starkt störd omgivning 57. Flera solitärträd > 60 cm

18. Gran utgör mindre än 10% av beståndets volym / grundyta 58. Påtagligt med senvuxna / krumma träd / biologiskt gamla träd / krattskog

19. Flera krontaksluckor under 0,1 ha med naturlig återväxt av träd 59. Påtagligt med toppbrott / spår efter tidigare toppbrott på träd > 10 cm

20. Tjockt och iögonfallande mosstäcke på stenar och block 60. Påtagligt med basalt flerstammiga träd / skottskog > 10 cm

21. Iögonfallande spår av hackspettar på träd / död ved / ringhack 61. Påtagligt med träd på iögonfallande socklar på fuktig / blöt mark

22. Spår av säsongsvisa översvämningar i skogklädd omgivning / glupar 62. Flera träd med signalarter / iögonfall. förekomster av blandade mossor / lavar

23. Spår av bävrar 63. Flera träd med iögonfallande förekomster av hänglavar

24. Spår av äldre – pågående bete / slåtter / hamling / skottskogsbruk 64. Påtagligt med träd som har iögonfallande förekomster av hänglavar

25. Pågående bete / slåtter / hamling / skottskogsbruk 65. Öppet / halvöppet krontak / flera iögonfallande myrstackar

MILJÖER DÖD VED

26. Sammanlagt > 0,1 ha sandig, solexponerad och kal / glest bevuxen mark 66. Barrträd; flera stående döende / döda träd / > 2 m högstubbar > 20 cm

27. Skuggad > 2 m hög lodvägg beväxt med en blandning av olika mossor 67. Som ovan och i öppna, solexponerade lägen

28. Blockrikt område > 0,1 ha / flera block högre än 2 m 68. Lövträd; flera stående döende / döda träd / > 2 m högstubbar > 20 cm

29. Fuktigt / blött skogsområde > 0,1 ha 69. Som ovan och i öppna, solexponerade lägen

30. Fuktigt / blött och iögonfallande lutande skogsområde > 0,1 ha 70. Påtagligt med stående döende / döda träd / > 2 m högstubbar > 20 cm

31. Område > 0,1 ha präglat av olika högvuxna örter / tuvade ormbunkar 71. Flera vindfällen med rotvältor

32. Skog i kontakt med öppet vatten / våtmark > 0,1 ha 72. Flera rötbrutna träd

33. Källa / källflöde i skogklädd omgivning 73. Flera lågor > 20 cm.

34. Mestadels vattenförande bäck / å / älv i trädbevuxen omgivning 74. Som ovan och i öppna, solexponerade lägen

35. Som ovan och med iögonfallande slingrande (meandrande) lopp 75. Flera lågor > 10 cm med blandat, delvis sammetsaktigt (lever-)mosstäcke

36. Strömsträcka / vattenfall i skogklädd omgivning 76. Flera lågor > 20 cm i varierande grad av nedbrytning / förmultning

37. Öppen / halvöppen, icke-odlad mark > 0,1 ha med  örter / gräs / ljungväxter 77. Påtagligt med lågor > 20 cm

38. Iögonfallande och solexponerat skogsbryn med örter / buskar / småträd 78. Flera lågor > 40 cm

39. Ihåligt, innanmurket träd / fågelbo av grova kvistar / flera bohål 79. Vedsvampar: signalarter / flera träd / lågor med iögonfallande förekomster 

40. Flera ihåliga och innanmurkna träd    80. Vedsvampar: påtagligt med träd / lågor med iögonfallande förekomster 
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Bilaga 3. Naturvärdesbedömning.
Beståndsnr/id: Areal:

Beskrivning:

Ståndortspoäng    +      Beståndspoäng     = Objektspoäng

N – Nystörda marker i unga successionsfaser .

O- Ofta / Omfattande brandstörda marker normalt beväxta med tall- 

eller pionjärlövskog i senare successionsfaser.

S- Sällan / Småskaligt störda marker, normalt beväxta med 

granskog, som naturligt störs genom luckor i krontaket..

Ä- Ädellövskog av alm / lönn / lind / ask med inblandning av ek och 

andra träd, som naturligt störs småskaligt genom luckor i krontaket.V- Vattenståndsstörda skogar av al, björk eller sälg.

K- Kulturlandskapets skogar präglade av pågående eller äldre bete, 

oftast med en blandskog av ek, lövträd och barrträdSuccessionsfas          Ståndortsmosaik               Olika delbestånd

Noterade intressanta arter samt kulturlämningar:

Skötselförslag:

    Några korta kommentarer om poängsättning och tolkning.

    * Storleken på de bedömda områdena kan vara från 0,5 ha upp till flera 10-tals ha, de bör 

      dock utgöra en någotsånär likartad ståndort med förmodat likartad störningsregim. 

      Insprängda eller angränsande småbiotoper t.ex. kärr, hällmarker och vattenytor kan ingå.  

    * En egenskap som det finns flera av ska förekomma i medeltal mer än 2/ha.

    * En egenskap som det är påtagligt med ska finnas i så stor mängd att man lätt kan se 

      flera av den var som helst i beståndet utan att man behöver leta efter den.

    * Bedömningen sker ibland genom att frågorna upprepas men med höjt krav på mängd

      eller kvalitet. Om det högsta kravet uppnås ska även de tidigare frågorna om samma 

      sak kryssas – vissa speciellt viktiga egenskaper dubbel- eller trippelpoängsätts på så vis.

    * Frågorna 1-40 är storleksoberoende, poäng sätts oberoende av antal/hektar.

    * Frågorna 41–80 är storleksberoende, poäng sätts om det efterfrågade finns i tillräcklig

       mängd (flera, påtagligt med) i medeltal per hektar.    

    * Snedstrecken betyder och / eller, de efterfrågade egenskaperna ger poäng oavsett om 

      de förekommer ensamma eller i kombination med varandra.

    * Iögonfallande egenskaper (mosstäcken, hålträd, bryn et.c.) ska vara så framträdande /

       markanta så att de avviker från vad som är vanligt i ett regionalt perspektiv. 

    * För att bedömas som solexponerat bör trädets stam, lågan eller högstubben vara belyst

       under dagens huvuddel.

    * Diameteruppgifter avser brösthöjd, för lågor gäller lågans grövre del.

    * Till hänglavar räknas skägg-, garn- och tagellavar men ej s.k. busklavar

    Tolkning och användning.

    * Summan av ståndortspoängen och beståndspoängen utgör ett grovt mått på det 

      bedömda områdets lämplighet  som miljö för biologisk mångfald men den kan absolut 

      inte anses motsvara någon viss mängd ovanliga arter. 

    * Poängsumman får inte tolkas som en absolut värdemätare dels då den är baserad på en

       hel del inexakta uppskattningar, dels då vissa sällsynta poängsatta strukturer har större

       betydelse för den biologiska mångfalden än andra mera ordinära.

    * Urvalet av vilka bestånd som ska undantas skogsbruk eller brukas modifierat baseras 

      dels på poängen, dels på andra avväganden såsom erfarenhet om vilka miljötyper, 

      strukturer och element som är lokalt eller regionalt vanliga resp. ovanliga. Vidare bör 

      läget i landskapet och möjligheterna att ansluta området till andra värdefulla områden 

      spela roll för det slutliga avgörandet. Tallskogar med höga naturvärden är så sällsynta att

      man även bör betrakta objekt med medelhög poäng som värdefulla.

    * Beståndspoängen (frågorna 41 – 80) är storleksberoende. Detta gör att större områden 

      som uppfyller mängdkraven har ett större värde än små där samma mängdkrav också 

      uppfylls. För större områden >10 ha finns det därför skäl att vikta upp beståndspoängen. 

     Skötsel.

    * De olika biotopgrupperna motsvarar grovt olika skötseltyper. Värdefulla tall- eller 

      pionjärlövskogar (O-områden) lämpar sig ofta för någon form av modifierad skötsel där 

      man via brand eller brandimiterande störningar på sikt försöker åstadkomma ett så 

      naturlikt tillstånd som är möjligt inom givna ramar. Värdefulla gammelgran- och ädellöv-

      skogar (S och Ä) lämnas bäst oskötta, i några fall kan dock gran behöva tas bort ur 

      ädellövskog. Sumplövskogar (V) lämnas orörda om de har en naturlig vattenstånds-

      dynamik men dikade objekt brukar vanligen behöva viss granröjning. Kulturmarkernas 

      skogar (K) behöver alltid skötas mer eller mindre aktivt via huggningar och ev. bete.
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Bilaga 5.  

Mailkonversation med Jan Holmbäck 

20130226 

Hej Hanna, 

Vad roligt att du är intresserad av att göra exjobb i Vaxholm! 

Jag kan ge en liten bakgrund till hur och varför det förslag som du är intresserad av har 

uppkommit. 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har under många år drivit frågan om att minst ett 

naturområde på alla större öar i Vaxholm skulle få någon form av formellt skydd, helst som 

naturreservat. För närvarande finns endast ett enda naturreservat inom Vaxholm, Kullö 

naturreservat. Killingen på Resarö är det största naturområdet i kommunen utanför 

Bogesundslandet och har en mycket viktig funktion för friluftslivet inte bara för boende på 

Resarö utan också för Kullö- och Vaxöbor. Där finns också en del områden med höga 

naturvärden, men någon ordentlig inventering har inte genomförts, förutom Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering på 1990-talet. 

För närvarande finns inte tillräckligt politiskt stöd i kommunen för att få igenom ett förslag om 

naturreservat på Killingen. I en enkät inför valet 2006 svarade fyra partier ja på frågan om man 

ville driva frågan om ett sådant, men (M) som är det dominerande partiet i Vaxholm var inte ett 

av dem. 

Nyligen har också Resarö plangrupp, som är ett samarbete mellan Resarö bygdeförening och de 

olika fastighetsföreningarna på Resarö, börjat arbeta för att ett reservat ska avsättas på Killingen. 

Initiativet till exjobbet kommer alltså från Naturskyddsföreningen, men vi tyckte att det var 

lämpligt att också kontakta kommunekologen eftersom resultatet av exjobbet kommer att vara 

ett värdefullt underlag för kommunen oavsett hur planerna för området utvecklas. Eftersom jag 

har satt igång det hela ställer jag förstås upp så mycket jag kan för att hjälpa till, men självklart 

finns det mycket att hämta hos Isabelle och i kommunhuset. Jag ser fram emot ett spännande 

samarbete. 

Vänliga hälsningar 

   Jan Holmbäck 

 




