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Skötselplan
för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund
Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras mot Hamburgö och det
omgivande havet och skärgården. På Hökeberget finns idag ett antal hus och aktuellt
detaljplaneförslag möjliggör för ytterligare 10 bostadshus, lokaliserade kring en damm.
En skötselplan för området i anslutning till dammen och den planerade bebyggelsen har flera
syften; att begränsa den tillkommande bebyggelsens exponering mot omgivningen, att föreslå
skötsel för att området kring dammen ska utgöra en attraktiv del av boendemiljön (för boende
såväl som för allmänheten) samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för mindre
salamander och övriga amfibier i dammen.
I arbetet med en ny detaljplan för området har utgångspunkten varit att tillkommande
bostadsbebyggelse ska vara lågmäld och anpassas till omgivande landskap. För detta syfte
begränsas bebyggelsens höjd och bestämmelser finns om färgsättning som anknyter till det
omgivande landskapet. För att bebyggelsen på bästa sätt ska anpassas till landskapet krävs
åtgärder och skötsel av det omgivande landskapet som förstärker dessa intentioner.
Vägen
Tillfartsvägen utgörs idag av en smal grusväg. Vid byggnation krävs en breddning av vägen.
Vägens fortsatta sträckning har anpassats till terrängen och lagts på fast mark för att inte påverka
våtmarksvegetationen öster om vägen. För att öka standarden på vägen och minska behovet av
underhållsarbete kommer backen upp mot dammen att beläggas med asfalt. Fortsatt
vägsträckning intill dammen kommer att beläggas med ”oljegrus” för att göra denna mer hållbar
än befintlig grusväg. För att bevara vägens småskaliga karaktär kan oljegruset läggas i de hjulspår
som vägen har i dag och tillåta gräsvegetation i mittfåran däremellan. Anpassningen av området
till omgivande landskap bör inte bara eftersträvas i utformning av bebyggelsen utan även i
utformning av väg och parkering.

Tillfartsvägens utformning är en viktig del av områdets karaktär

Område 1 i kartbilaga
Inom området i anslutning till dammen växer främst asp och björk. Ingen av dessa är långlivade
träd utan s k triviallövträd. De ger dock karaktär åt området. Både asp och björk är relativt
snabbväxande och aspen blir högväxt. Aspens höjd kan därmed på ett effektivt sätt utnyttjas för
att begränsa bebyggelsens exponering mot omgivningen. Enstaka aspar bör bevaras kring
dammen, främst på dess östra sida. Övriga aspar gallras bort. Då asp lätt bidar sly från rotskott
krävs underhållsgallring. När de sparade asparna börjar bli gamla bevaras nya exemplar av unga
aspar som kan överta funktionen av högväxta träd i området.
Ek förekommer i området kring dammen. Eken är mycket karaktärsgivande, blir gammal och
kräver relativt lite skötsel i form av underhållsgallring. Den blir med tiden högväxt, men växer
långsamt. Generellt bör ek bevaras och ges utrymme att växa upp och utvecklas. Med tiden
övertar solitära ekar därmed den ”roll” som asparna initialt ges.
Björk är viktig som karaktärsgivare i området. Dungar av björk bör därför sparas. Dessa dungar
kräver gallring för att slybildning ska undvikas. Då området utgör bostadsmiljö och
promenadområde är det de rekreativa värdena som inom denna del prioriteras högst. Stammade
björkar i mindre dungar utgör en attraktiv vistelsemiljö och är visuellt attraktivt som utsikt från
bostaden och på promenaden.
Rönn förekommer i området, samt sparsamt med fläder. Dessa träd bör generellt bevaras då de
med sin blomning bidrar till områdets karaktär. Blomningen och rönnens färsgstarka bärsättning
tydliggör årstidsväxlingarna, vilket är värdefullt i ett i övrigt relativt kargt landskap.
Närmast vattnet kan sälgsnår bevaras på några platser för att förstärka dammens närvaro. Där
siktstråk öppnas upp bör dock även sälgen gallras undan.
Inom området bör vegetationen brytas upp med siktstråk där träd- och buskvegetationen i smala
passager tas bort för att både visuellt och fysiskt göra vattenspegeln tillgänglig. Ett naturligt
siktstråk finns idag där en kal granithäll utgör den enda avgränsningen mellan vägen och vattnet.
Denna plats är värdefull för åtkomst till dammen. I övrigt kan siktstråk öppnas upp med
utgångspunkt i att skapa utblickar från bostadshusen mot dammen. Dessa siktstråk ökar då även
upplevelsen i en promenad längs dammen genom en variation mellan det öppna (siktsstråken)
och det slutna (träd- och buskvegetation). Förlag till ungefärlig lokalisering av siktstråk redovisas
i kartbilagan.

Där granithällen möter dammen ges tillgång till dammen både visuellt och fysiskt

Ekar och blommande träd som rönn och oxel bör generellt bevaras

Område 2 i kartbilaga
Den västra sidan av tillfartsvägen ansluter direkt till kvartersmark med privata tomter. Det är
dock önskvärt att även inom kvartersmarken, i ett stråk längs vägen, spara företrädelsevis
stammade björkar. På detta sätt skulle området på ett tydligare sätt förankras i landskapet. Att
tillfartsvägen omgärdas av vegetation begränsar upplevelsen av området som ett villakvarter och
ökar anpassningen till omgivningen av området som helhet. Detta gör området mer attraktivt som
bostadsområde och medverkar till att bevara kvaliteterna av området som rekreationsstråk för
allmänheten.
Träd- och buskvegetation tas bort för att öppna upp för infart till respektive fastighet från
tillfartsvägen. Dessa öppningar bör samordnas med siktstråk mot dammen på den östra sidan av
vägen (se siktstråk i kartbilaga samt beskrivning av område 1). I övrigt kan busk- och
slyvegetation gallras bort för att renodla karaktären till enskiktad björkdunge med uppstammade
björkar och låg markvegetation.

Bevarande av stammade björkar längs den västra sidan av tillfartsvägen ger karaktär åt området

Område 3 i kartbilaga
Platsen utgörs huvudsakligen av ett område med hällmarkskaraktär. Denna typ av område kräver
begränsad skötsel. För att bevara områdets kvaliteter i boendemiljön bör trädvegetation bevaras
som en fond. Solitära (eller små grupper av) ekar och tallar bildar en vacker fond till den
enastående utsikten över havet och skärgården och begränsar samtidigt effektivt exponeringen av
bebyggelsen från omgivningen. Även här bidrar blommande träd och buskar som rönn och fläder
till en attraktiv miljö. Eventuell slyvegetation av asp och björk kan gallras bort för att förstärka
karaktären av hällmarksområde och öka utsiktsmöjligheterna från den bakomliggande
bebyggelsen.

Del av hällmarksområde

Område 4 i kartbilaga
Liksom område 3 har detta område huvudsakligen hällmarkskaraktär. Skötselbehovet är därmed
likartat med område 3, d v s begränsat till ev röjning av slyvegetation (främst asp och björk) för
ökad tillgänglighet och visuell kontakt mellan dammen och bostadsbebyggelsen.
Område 5 i kartbilaga
Dammens öppna vattenområde utgör utöver ett attraktivt inslag i miljön på Hökeberget del av en
livsmiljö för bl a mindre vattensalamander, grodor och paddor. Livsmiljön för dessa djur är viktig
att bevara som helhet. Det öppna vattenområdet innehåller dessutom bl a både vit och röd
näckros. Inga åtgärder ska därför vidtas i detta område.

Dammen med omgärdande vegetation och våtmarksområdet i fonden

Område 6 i kartbilaga
Området utgör den norra delen av dammen. Vattennivån i området är kraftigt varierande men kan
generellt beskrivas som ett våtmarksområde med starrarter, vitmossa, sälg, björk mm. Området är
en mycket viktig del i habitatet för den mindre vattensalamandern och även för övriga amfibier.
För att bibehålla goda livsbetingelser för dessa djur ska ingen avverkning, gallring eller liknande
ske. Området bevaras som en "vildare" del där fallna träd, grenar mm får ligga kvar. Borttagande
av döda träd eller växtdelar får endast ske om de utgör en säkerhetsrisk. Den begränsade och
varsamma skötseln ökar förutsättningarna att bevara våtmarksområdet som övervintringsmiljö för
amfibier och andra djur.
Den täta växtligheten skapar en fin kontrast till den öppnare delen av dammen. Vegetationen
bildar även en visuell barriär mellan bostäderna och bidrar samtidigt till att siluettverkan av
bostäderna från vattnet och Hamburgö begränsas.

Vegetation i dammens norra del

Område 7 i kartbilaga
Området kring våtmarksområdet är även det en viktig del av livsförutsättningarna för mindre
vattensalamander och andra amfibier. Det innebär att även denna del ska bevaras i princip orörd.
Se skötselbeskrivning för område 6.

Vegetationen norr om dammen är viktig för amfibiernas övervintring
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