
Svar på medlemsförslag  
Vi har fått ett medlemsförslag att se över möjligheterna att ta ner träd på Melpad, dels av säkerhetsskäl, dels 
för att få möjlighet till mer sol på fler bryggor.  
 
Efter diskussion i Melpadsektionen kom vi fram till en rangordning av fyra viktiga aspekter när det gäller 
skötseln av träden/växtligheten på Melpad 

1. Säkerheten för alla oss besökare  
2. Att öns naturvärden bevaras och att trädens återväxt säkras 
3. Möjligheterna att alltid kunna förtöja i lä vid någon brygga 
4. Möjligheterna till mer sol på Korsnäsbryggan 

 
Den 28 september fick vi möjlighet att konsultera en utomstående expert som stöd för åtgärder enligt den 
rangordning vi kommit fram till. Vi åkte då ut till Melpad tillsammans med Per Karlsson, ansvarig för 
naturreservaten på Falu Kommun. Vi som åkte med var Stefan Skans, Bosse Brinck, Bo Sjöberg, Leif Wall, 
Håkan Wolff och Maria Brixemo.  
 
Anteckningar från besöket på Melpad med Per Karlsson från kommunen 
Efter att vi hade vandrat runt med Per så sammanfattade vi det vi fått till oss i följande punkter: 

- Det finns ett flertal träd på ön som är ca 300 år gamla 
- Vi kan gallra bort träd som vuxit upp så mycket att de skymmer de äldre trädens kronor och/eller tar 

näring ur marken från de träd som bättre behöver den. 
- Trädens kronor ger indikationer på vilka som fortfarande är livskraftiga och detta kan vara 

vägledande när vi bedömer vilka träd som kan tas ner 
- Vi ska vara försiktiga med den eventuella gallringen också. Detta pga att det tar väldigt många år 

innan det växer upp nya träd 
- Våra riktigt gamla träd kan vara värdträd för den sällsynta Reliktbaggen och de stammarna behöver 

mer solljus på sig 
- Våra gamla torra träd innehåller småkryp, så dem ska vi vara rädda om. Per ansåg inte att de 

utgjorde någon säkerhetsrisk eftersom det skulle kräva så pass hårda vindar för att fälla dem att det 
inte är sannolikt att någon människa befinner sig på ön då. Däremot är det klokt att ta ner träd som 
riskerar husets hälsa. 

- Vi ska vara rädda om våra lövträd för att bevara mångfald 
- För att få sol på Korsnäsbryggan behövs troligen en mer radikal avverkning. Per rekommenderar att 

vi provar med något/några träd åt gången för att se om vi får någon effekt. Detta med tanke på att 
det tar så lång tid för nya träd att växa upp.  

- Att kapa träd uppifrån äventyrar trädens liv och om de överlever kommer de troligen att få ännu 
större trädkronor pga de växer ut på bredden upptill då. 

- Strandnära vegetation (sly och gräs) har inget naturvärde i sig utan blir mer en bedömningsfråga som 
te x värdet av uppväxta lövträd för mångfalden, hinder för stranderosion och bidrag till lä vid 
bryggorna 

 
Melpadsektionens förslag till åtgärder  
Vårt förslag bygger både på de inledande prioriteringsgrunderna och på den information som kom fram vid 
besöket på Melpad tillsammans med Per Karlsson: 
 

- Ta ner utvalda träd som utgör risker av något slag för människor och/eller byggnader. 
- För att ge bättre förutsättningar för öns naturvärden totalt sett föreslår vi att en inventering av 

lämpliga träd att ta ner görs vid ett nytt besök i vinter tillsammans med Per Karlsson och att även 
förutsättningar för nästa generationsträd då beaktas. 

- Att vi säkerställer att träd och strandnära vegetation som ger lä vid bryggorna bevaras. 
- Att få ner sol på Korsnäsbryggan skulle kräva omfattande åtgärder, vilket i värsta fall skulle 

äventyra punkterna 2 och 3 i våra prioriteringsgrunder. Vi förslår därför att vi skyndar långsamt 
med sådana åtgärder. Ett första steg kan vara att vi tillsammans gör en bedömning en solig dag i 
sommar kring vilka träd vi skulle kunna börja med att ta ner och vilka sammantagna effekter det 
skulle kunna få för våra gemensamma prioriteringsgrunder. 


