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Program för Krusenbergs Naturvårdsgrupp
Gruppen skall verka för att Krusenbergs kulturlandskap och dess unikt artrika fauna och flora bevaras, 
utvecklas och sköts på bästa möjliga sätt. De särskilt värdefulla naturtyperna som strandängar, 
naturbetesmarker, ädellövskog och alléer är viktiga områden för uppföljning och eventuella insatser. 

För övriga marker som åkermark, trädgårdar, allmänningar och vägkanter kan gruppen ge information 
och synpunkter till ägarna om sådana hänsynsregler som kan ha betydelse för naturvården. Gruppen 
kan även föreslå och medverka i miljömässigt värdefulla insatser för byggnadsvård.

Naturvårdsgruppen ska
 verka på Krusenberg, främst i området mellan Mälaren och väg 255 samt  ovan vägen där det varit 

torp och odlingsmark
 mm



Händelser maj 2016- maj 2017
1. Avverkningsplaner från SLU sensommar/hösten 2016
- Väster om Moralund ner mot Mälaren - Skyddsvärt område
- Anna varnade, Ingemar kontaktade L-styrelsen
- Mindre gallring genomförd – inget allvarligare
- Stoppades tillsvidare
Bäver(spår) finns i strandkanten nedanför

2. Moraviken
Alsly planeras att röjas upp i samråd med SLU

3. Bete från nötdjur vid Gamla Moran
4. Laga trasig bro försommaren -17
6. Ekparken
- Naturminne från 1921
- Historiskt underlag till L-styrelsen
- Parksallad breder ut sig. Amelie ansvarig för åtgärd (Plast, halm ,klippning, 
uppgrävning etc behövs)
- Några ”ekynglingar” finns som återväxt

7. Tegelviken – Stig tas fram från parktiden
8. Lilla Allén – Återplantering och viss röjning behövs
9. Almstubben – Sticklingar finns för återplantering

10. Allén
- Består av flertalet lövträd som lind, alm, ask, al, lönn, kastanj….. mer?
- Viss återplantering behövs. Några av de nya träden är döda
- Röjning mellan träden påbörjad av SLU maj -17.

11. Sågen
- Program med kostnadsförslag skickades till SLU november -16.
- Svaret från SLU: Det finns inget intresse att bevara sågen.
- Ev. kan Länsstyrelsen ha synpunkter på detta

12. Kika på infotavlan på stallbacken

13. Ny arrendator
- Gav underlag för olika frågeställningar från den info SLU gav oss
- Frågelista upprättades, träff med både arrendator och SLU har geomförts
via byalaget

13. Alsike hagar är väl värt ett besök



ÅRSRAPPORT 2016 - ÅRSSTÄMMA KRUSENBERGS BYALAG

11. Sågen (för)faller

Kvarnen

14. Alsike hagar

9. Almstubben

6. Ekparken
-Återplantering
-Naturminne
Parksallad

7. Stig tas fram

2. Al-sly

1. Avverkning stoppad 
tillsvidare

3. Bete

4. Trasig 
bro

12. Infotavla5. Täckdikning

13. Ny 
arrendator
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