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Förord.
Så här berättar vår nuvarande
stadsträdgårdsmästare om en av
sina bästa lekplatser –
Nordergravar – när hon växte
upp på 1970 –talet.
”Det var vår lekplats, då i
början av 70-talet. Lekarna
varierade men platsen var
densamma: nordergravar.
Kojbyggeri, vi hade en hel liten
by. Moderna
stenåldersmänniskor med
avancerad byggkonst. En del
var bara i höjd så man fick
krypa in, andra hade ståhöjd.
Min hade både fönster, dörr
och tak. Byggplatsen var där
det var mycket sly, i slänten
nedanför Göransgården. Den
lösa stenen gav möjlighet att
bygga låga murar, små gårdar
framför en del av husen. När
hungern satt in skickades
någon hela långa vägen till
övre delen av östergravar där
det fanns ett stort äppelträd
med fin frukt. Där kunde man
stöta på andra – fiender – som
var ute efter samma skatt.
Valnötter fanns på gårdarna
innanför ringmuren, bara att
plocka med sig på vägen. Byn
försvann över en natt, någon
provade hållfastheten på
väggarna genom att slänga sig
mot konstruktionen, den höll
inte.
Vid lasarettsporten fanns det
stora havet av pestskråp, finns
än i dag. Luktade inte gott men
det var en rolig upplevelse att
gå i djungeln, göra små stigar
under bladen, sticka upp
huvudet emellan och gömma
sig för varandra.
Jag undrar om lekarna finns
kvar i dag?”
Denna berättelse om leklust får
tjäna som introduktion till
skötselplanen för gravarna runt
Visby ringmur.

Den utgör ett för Sverige unikt
grönområde, centralt beläget
som med enbart extensiva
skötselinsatser erbjuder
lättillgängliga upplevelser av
natur och kultur, det tillgodoser
viktiga vardagsbehov av
motion, lek, hundrastning,
utflykter, m.m.

I ett annat vittnesbörd från
1940-50 – talet berättar Tage
Västerlund - före detta
parkarbetare och arbetsledare i
Gotlands kommun, med en
lång och gedigen erfarenhet på
detta sätt om gravarnas skötsel
när han började sin yrkesbana.
” På 1940-talet slogs hela
gravarna, strandgärdet, och
pallisaderna med lie. 4-5 man
slog hela somrarna 1,5 – 2
månader.
Efter kom ett gäng kvinnor som
räfsade ihop, och efter dem
”lejdes” en bonde som med
häst och skrinda körde bort
höet som foder åt sina djur.
Detta var den huvudsakliga
sysslan för parkfolket på
sommaren eftersom inte många
planteringar eller parker fanns
anlagda utanför stadsmuren.
Fram till mitten på 50-talet
utfördes det här arbetet enbart
med handkraft.
Då kom de första
slåtterbalkarna i bruk, men
slänterna och putsen runt träd
och buskar fick naturligtvis
fortsatt slås för hand.”

Föreliggande skötselplan vill
föra traditionen vidare, och
uppvärdera gravområdet runt
ringmuren till den viktigaste
parken i Visby , ett ”andrum
mellan nutid och medeltid” för
dagens visbybor och besökare.
Lust och arbetsglädje likt de
personliga berättelserna ovan
var vad jag, trädgårdsmästare
Lasse Pettersson kände, när jag
av stadsträdgårdsmästare
Suzanne Edström och
avdelningschef Ann-Sofi
Lindskog, fick frågan om att
upprätta en skötselplan för det
vi i dagligt tal kallar
”gravarna”. Att planen också
skulle innehålla en
kulturhistorisk redovisning i
samarbete med antikvarie Eva
Selín från Gotlands Museum
gjorde uppdraget än mer
lockande .

Här får vi en berättelse om
arbetsglädje från förr i denna
härliga parkmiljö.
Män och kvinnor med agrara
traditioner höll landskapet runt
Visby medeltida kärna öppet
och ljust
på ett sätt som de säkert var
uppvuxna med.
Utifrån Tages berättelse kan
jag ana att arbetsuppgiften
värderades som mycket viktig.

Området närmast den
medeltida stadsmuren är en
värdefull resurs för
världsarvsstaden Visby.
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Områdespresentationer.
Strandgärdet

Beskrivning
Sammanhanget utgörs av
lasarettsbyggnaden i norr, i
nordost löper Göransgatan vars
motsatta sida utgörs av ett
frodigt grönområde under
klintkanten, där S:t Görans ruin
tampas om utrymmet med
buskage av slån och ask.
Ytorna hänger ihop på så sätt
att Strandgärdet öppnar sig från
den tätare delen i nordost, svagt
avgränsad av en rad
pelaravenbokar på tillväxt
utefter gatan.

Strandgärdet följer som en
öppen gräsyta i sluttande plan,
interfolierad av trädgrupper.
Ridåer av träd, buskträd och
buskar, i väster mot havet och i
söder mot Nordergravar, ramar
in ytan.
Avgränsningen mot
Nordergravar består dessutom
av en stödmur som från
Strandgärdet osynligt delar de
två områdena utan att siktlinjen
bryts.

Mot öster och före detta
Göransgården blir ytan
trängre, stigningen starkare och
vegetationen tätnar med träd i
en gles dunge.
Framför Göransgården finns ett
trädgårdsliknande område med
en tätare och mer varierad
sammansättning av träd och
buskar.
Genom området löper en gcväg belagd med asfalt, och i
den nordöstra delen tar två
trappor i granit upp den branta
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nivåskillnaden mot gatunivån
Göransgatan/Norderbacke.

Artsammansättning.
I trädskiktet: lundalm, oxel,
gullregn, sykomorlönn,
parklind, björk, hästkastanj,
ask, amerikansk rönn,
skogslönn, bok, poppel,
europeisk lärk,
prydnadskörsbär, vitgran.
I buskskiktet: slån,
brudspiraea, schersmin, syren,
kerria, buddleja, oxbär,
lagerhägg, hägg, parkolvon,
blåen.

Funktioner.
Idag används den centrala
delen till bollspel och annan
idrott. En säsongsvis uppbyggd
arena för tornerspel dominerar
området öster om trädridån mot
havet.
Närheten till lasarettet gör att
Strandgärdet fyller en
rehabiliterande funktion, direkt
genom möjligheterna till
utevistelse, och indirekt genom
den fria utsikten över området
från byggnaderna mot
ringmuren.

Lundalmen är huvudart i flera
av trädgrupperna. Med tanke på
risken för stora bortfall de
kommande åren av almsjuka
kan det vara idé att föryngra,
bygga nya grupper och då
ersätta almen med andra
trädslag.
Ridån av träd och buskträd i
väster är rumsbildande och
vindskyddande, och är därför
av särskilt stort värde.

Resonemang och intentioner.
Strandgärdets öppna karaktär
likt ett pastoralt beteslandskap,
utgör en vacker vy både mot
havet och stadsmuren
I ett skede när staden utanför
muren tätnar är det värdefullt
att bevara området i sin
nuvarande skepnad.

Nordergravar.
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Funktioner.
Beskrivning
Från havet i väster löper två
gräsbevuxna gravar österut i
svag stigning ända upp till
Norderport en sträcka på nära
400m.
Den norra avgränsas mot
Strandgärdet av en stödmur
bestående av kalksten, den
södra av själva stadsmuren.
Mellan dessa gravar löper två
åsar med en grundare sänka
mellan.
Nordergravar är till största
delen glest beväxt med solitära
träd, buskar och buskträd,
några mer sammanhängande
buskage finns i mitten och
längst österut.
Vid foten av stödmuren står c:a
25 lövträd på rad – i huvudsak
lundalm men också några
askar – och förstärker
avgränsningen mot
Strandgärdet.
Gc-vägen från Strandgärdet
löper vidare i grusad form tvärs
över gravarna via två broar.
Den ena konstruerad med
järnbalkar och den andra med
stenslagna valv som bärande
konstruktion, bägge har trä i
vägbanan.
Från Strandgärdsporten löper
en grusad gc-väg över den
första graven via en renodlad
träbro.

Gravarna som helhet är ett
utomordentligt värdefullt
strövområde.
Här rastas hundar, motioneras,
promeneras, och här i
Nordergravar beundras en
vacker utsikt över ringmur och
havshorisont.
Topografin utnyttjas med
slänterna som läktare vid
spontana evenemang,
framförallt under
Medeltidsveckan.
Vintertid åks det pulka i de
brantare partierna uppe vid
Norderport.

Solitära träd, buskträd gör sig
fint som utropstecken och svar
på stadsmurens torn, det är
därför viktigt att inte låta
vegetationen tätna.
I sin tur motiverar detta att
rensa från alla solitära buskar
på gravarnas slänter. Det
underlättar grässkötseln och
framhäver ”kulligheten” i
landskapet.
Några av träden behöver
uppmärksammas speciellt i den
kontinuerliga vården.

•

Gränsen mot Strandgärdet som
idag markeras av en rad med i
huvudsak lundalmar, är
befogad att vårda och behålla i
sin helhet utifrån följande
motiv:
•
•

De individer jag syftar på är:
•

I trädskiktet: lundalm, ask,
oxel, bok, björk, valnöt,
sykomorlönn, skogsek, poppel,
vildapel.
•

I markskiktet: pestskråp.

•

Resonemang och intentioner.

Artsammansättning.

I buskskiktet: daggros, stenros,
gullregn, syren, hagtorn, fläder
slån, skogskornell.

•
•

Populus sp. – en
mäktig individ som
reser sig över de andra
i gruppen. Popplars
ålder är begränsad och
i detta vindutsatta läge
är det extra viktigt
med bevakning ur
säkerhetssynpunkt.
Quercus robur, ek – en
individ som utvecklats
oväntat väl sedan en
närstående poppel
fällts för några år
sedan. Denna individ
har stor
framtidspotential

eftersom ekar uppnår
mycket hög ålder
Fagus sylvatica, bok
Betula pendula,
vårtbjörk – Det är en
individ som uppnått
sin maximala ålder på
denna lokal.
Delar av kronan börjar
torka in och trädet
behöver av den
anledningen
beskärningsinsatser de
kommande åren.
Juglans regia, äkta
valnöt
Fagus sylvatica, bok –
växande tätt inpå
muren strax väster om
Norderport, men som
med rätta
trädvårdsinsatser inte
utgör någon risk för
denna.

•

den bildar en rytmisk
linje i landskapet, likt
en alle,
den utgör ett effektivt
vindskydd mot norr,
och den upprätthåller
därigenom ett bättre
mikroklimat i själva
gravområdet.
den har ett stort
kulturhisstoriskt värde

Många av almarna är
välutvecklade, efter att i unga
år tagit skydd bakom muren,
men de är alla klädda av
murgröna.
På sikt blir dessa träd en allt
större risk och de bör därför
ägnas särskild uppmärksamhet
vad gäller säkerhet.
Vid behov av fällning skall
återplantering ske med
”almsjuke-resistenta” arter eller
sorter.
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Området norr Österport –
norra delen.

Beskrivning.
Från Norderbacke höjer sig en
ås och bildar början på
Östergravars norra del. Åsen är
klädd och toppad med
välformade, olikåldriga
trädsiluetter, flera av dem
säkert hundra år gamla eller
äldre.
På andra sidan åsen har det
bildats vackra avskilda rum i
sänkor som har uppkommit
genom att sten har brutits i
dagbrott. Slänterna är glest
beväxta med buskar och
buskträd medan brottbranterna
visar upp en tätare vegetation

som delvis döljer vad som
försiggått.
När muren svängt upp i sydnordlig riktning väller
grönområdet ut i sin allra
bredaste del öster därom.
Dalgångar och platåer avlöser
varandra, vegetationen är för
det mesta utspridd med låga
buskträd, och buskar.
Utpräglade ridåer finns i den
norra delen från Norrgattrondellen och söderut.
I en sänka som börjar ungefär i
linje med Smörasken och löper
parallellt med muren ända fram
till Sparbössan

bildas täta svårgenomträngliga
buskage.
Ett bestånd av svarttall ungefär
mitt på det norra partiet, är
planterat uppskattningsvis vid
förra sekelskiftet, och runt
beståndet finns sedan mer eller
mindre solitära individer av
arten utspridda både norr och
söder därom.
Det norra partiet avslutas med
en gc-väg belagd med grus som
förbinder Dalmansporten med
Kung Magnus väg. Vid porten
löper den över en bro av trä,
byggd under 90-talet.
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Artsammansättning

•

I trädskiktet: oxel, vildapel,
hagtorn, sykomorlönn, lind,
päron, fågelbär, gullregn,
valnöt, svarttall

•

I buskskiktet: slån, stenros,
daggros, oxbär, liguster,
berberis, syren, skogstry, en

Funktioner.
Den här delen av Östergravar
är i huvudsak ett strövområde
med stora kvaliteter på grund
av sin vidsträckthet.
Här finns de slutna
”trädgårdsrummen” i norr,
skrevornas avskildhet i spåren
efter stenbrytningen, åsarnas
lättgångna stigsystem, skuggan
under barrkronorna i den lilla
tallskogen, fågel-och djurlivet
som gynnas av de tätare
vegetationspartierna.

Resonemang och intentioner.
Området uppvisar en relativ
stabilitet efter många års
kontinuerlig slåtter. De öppna
gräsytorna har hållits magra
genom att gräset förts bort ända
in under trädkronor och buskar.
Självföryngringen har
därigenom också blivit
sparsam.
Att fortsätta med den
”närgångna” putsen är av
största vikt. Självföryngring är
positiv när det gäller
karaktärsväxter, men övrig
vegetation måste hållas
tillbaka, öppenheten är
nämligen värdefull av flera
skäl:
•
•

skötseln av ytorna kan
utföras mer rationellt
allmänhetens
möjligheter att
utnyttja området
säkert, bibehålls

•

utsikten över den
karaktäristiska
stadsmuren bevaras
konturerna i
landskapet framträder
lämningar efter äldre
tiders användning av
området tydliggörs

Vegetationen i ”lillgraven”
närmast muren mellan
försvarsanläggningarna
Smörasken och Sparbössan, är
ett viktigt reservat för
fågellivet, och ska därför
tillåtas behålla sin täthet, men
behöver begränsas i omfång på
krönet, så att full sikt ner i
graven upprättas . Genom en
relativt begränsad arbetsinsats
erhålles en vegetation som
volym-och arealmässigt hålls
konstant och inte stör siktlinjer
mot stadsmur eller landskapet i
övrigt.
Idag saknas bekväma stigar
genom ”lillgraven”, vilket är
önskvärt.
Utefter en framröjd stig, på en
mindre yta belägen nära bron
vid Dalmansporten, skulle
vallgravens historiskt
intressanta kontur samtidigt
kunna blottläggas med en
relativt begränsad arbetsinsats.
Partiet med svarttall har
ifrågasatts under en lång rad av
år och det är förvisso sant att
arten inte har på platsen att
göra med tanke på sitt behov av
fukt och rörligt grundvatten.
Men, den har en stor amplitud
vad beträffar ståndort och
individerna här har utvecklats
väl trots mager jordmån och
begränsad tillgång på vatten.
Här utgör de dessutom ett
historiskt dokument från en
period med förkärlek för exoter
i städernas parkmiljöer, vilket
ytterligare förstärker
existensberättigandet på
platsen.
En utglesning har på goda
grunder skett, för att ge
siktlinjer in mot ringmuren,
men några av de kvarvarande
individerna ger ett spretigt
intryck efter att ha blivit

friställda och upplevs istället
skymma sikten.
Genom att gallra ytterligare
skulle:
• siktlinjerna
tydliggöras
Gallringen skulle också
resultera i:
• ett renodlat
”barrskogsparti”, en
upplevelsedimension
som skänker flanören
välbehövlig skugga på
en i övrigt extremt
solexponerad plats.
Individerna här i Östergravar är
i allra högsta grad fertila och
ger vissa år rikligt med frö. Att
samla frö och dra upp en ny
generation av samma typ från
det nuvarande beståndet, skulle
innebära ett långsiktigt
värnande av populationen.
I anslutning till svarttallarna
närmast Kung Magnus väg, kan
en grupp lövfällande träd med
vacker höstfärg planteras som
framhäver det vintergröna.
Gångsystemen är spontant
bildade genom brukarnas
tramp, och skall underhållas
utmed sin nuvarande
sträckning.
Övergången mellan
Östergravar och Nordergravar
alldeles utanför Norderport
behöver däremot rustas upp av
säkerhet-och
trafiksäkerhetsmässiga skäl.
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Området norr Österport –
södra delen.

Beskrivning.
Den södra delen av Östergravar
uppvisar större enhet vad gäller
topografi. Här breder ett mjukt
fomat landskap ut sig med
plana ytor både i dalar och på
åsar.

Vegetationen är glesare och det
är först i söder vid uppfarten
till Österport som större träd
gör sig gällande och markerar
områdets avslutning.
Slänterna upp mot den i öster
avgränsande Kung Magnus väg
är branta och höga. De är
gräsbevuxna, öppna, men

avbryts av moras av
buskvegetation.
I det sydöstra hörnet, vid foten
av en framsprungen
klint/stenbrott ligger en temalekplats.
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Artsammansättning.
Funktioner
I trädskiktet: oxel,
lundalm.sykomorlönn, äpple,
hagtorn.
I buskskiktet: rosor, hagtorn,
oxbär, liguster, hassel, berberis,
syren, fågelbär.

Resonemang och intentioner.
Liksom den norra delen är
denna södra del, ett värdefullt
strövområde med de fria
vyerna som främsta attraktion.
Vidsträcktheten i de plana
ytorna, samt den starka
historiska prägel stadsmuren
ger området, gör att det blivit
populärt att använda som arena
för rock-konserter och andra
publikmässigt stora
evenemang.
Lekplatsen i sydost med sin
närhet till Östercentrum är en
välkommen oas för
barnfamiljer.

Tendenser till igenväxning
finns egentligen inte i denna
del då de öppna ytorna är
åtkomliga för rationell skötsel
till i princip etthundra procent.
Den spontant uppkomna men
idag glesa buskvegetation på de
öppna ytorna i områdets
centrala delar kan ändå delvis
röjas varje år för att underlätta
en rationell grässkötsel.
Slänterna mot avgränsande
Kung Magnus väg i öster visar
i sina öppna delar
rotskottstillväxt från - som det
verkar - tätare trädbeväxning
från förr. Det är viktigt att med
återkommande röjningar hålla
denna pockande igenväxning
stången för att bibehålla
öppenhet och utsikt över
området och ringmuren.

Södergravar – östra
delen.
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Resonemang och intentioner.

Beskrivning.
Artsammansättning.
Resterna av en gammal
fruktträdgård utgör entrén till
det sydöstra gravområdet
utanför Söderport. Åldriga
äppelträd samsas med exoter
från förra sekelskiftet.
Insmugen bland frukträd och
täta buskage ligger en liten
lekplats.
Mot den bastanta och
förhållandevis intakta
ringmuren i norr trängs
buskrosor om det soligaste och
gynnsammaste läget.
Lite längre ner mot
Visborgsgatan fammnar en
dalsänka en fotbollsplan med
branta slänter.
Slänterna mot norr, söder och
öster är snårigt beväxta med
lövvegetation.
Mot Visborgsgatan stiger
marken bekvämt åter upp till
gatunivån.
Längs muren löper en grusad
gc-väg.

I trädskiktet: lind, oxel,
sykomorlönn, äpple, valnöt,
vitbrokig lundalm, björk,
körsbär, päron, gullregn.
I buskskiktet: rosor, hagtorn,
fläder, slån, liguster, rotäkta
plommon (krikon), gullregn.
Funktioner.
Den här delen av gravarna
fungerar som en grön passage
för fotgängare och cyklister ner
mot hamnen från de östra och
södra delarna av centrum.
Närbelägna arbetsplatser
använder området för
lunchrekreation.
Lekplatsen och fotbollsplanen
är annars huvudinnehållet i det
här området, med frukt - och
nötskördar exklusivt
tillgängliga för allmännheten.

Södergravar är en smal sträng
av lämnad grönska mellan
stadsmuren och den moderna
stadsbebyggelsen.
Området är viktig som entré till
den långt mer vidsträckta
grönskan i Pallisaderna och
Södergravars västra del.
Markförhållandena är
gynnsamma och tillväxten på
både rotskott och fröplantor i
slänterna ner mot
fotbollsplanen är god. Ska en
förbuskning – med minskad
tillgänglighet och otrygghet
som följd - undvikas krävs täta
röjningsinsatser.
Karaktärsfulla exoter bland
träden – som vitbrokig lundalm
och valnöt – ska ha högsta
prioritet i trädvården.
Fruktträden ger platsen
identitet, hemkänsla och
historia, därför borde de
kompletteras med ytterligare
individer.
Ett av fruktträden vid
lekplatsen är i mycket dålig
kondition, men kan behållas
som klätterträd.

Södergravar – västra
delen.
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Beskrivning.
Södergravars nedre del i
sydväst ligger gömd bakom
Skansportens skymmande
utbuktning i stadsmuren. En
starkt sluttande grönyta utan
vare sig träd eller buskar faller
både mot väster och söder.
Lite längre ner störtar den ner i
en gryta ”bevakad” av stora
träd i söder. Grytan planar ut i
en lund av vita mullbärsträd –
en rest från 1800- talets försök
att framställa silke i Visby.
På trånga terrasser – skapade
på lämningar av murar från
Visborgs slott – med förvildad
buskvegetation, sjunker
området ytterligare ner mot
f.d. fängelset.
En asfalterad gc-väg, tillika
körväg fram till ”lotsutkiken”,
avgränsar mot söder.

Artsammansättning.
I trädskiktet: sykomorlönn,
alm, valnöt, oxel.

Samtidigt finns här en magi i
flera historiska epoker som
lämnats till förvildning.
Markförhållandena är goda och
förbuskningen måste hållas
tillbaka utefter murar, på
terasser och i branter.
Den öppnande grönytan
alldeles nedanför Skansport
utan vare sig träd eller buskar
behöver en funktion.
Här finns växtpotential – en
sydvästsluttning med muren i
ryggen mot norr – vilket gör att
en spektakulär solitär med stora
krav på växtmiljö skulle passa
utmärkt.
Det åldriga beståndet av vitt
mullbär är en genetisk resurs
som borde tas till vara genom
förslagsvis sticklingförökning.
Materialet skulle sedan kunna
användas som föryngring av
beståndet på plats, men också
på andra håll i Visby där det
finns historiska belägg att
mullbärsplantager förekommit.

I buskskiktet: fläder, oxbär,
hassel, snöbär, rosor.

Funktioner.
Områdets karaktär av ”bakom
och bortglömd”, samt närvaron
av ruiner och stadsmur gör det
till en spännande lekmiljö.
Här fullföljs passagen ner till
hamnområdet via en gc- väg
med stor fallhöjd.

Resonemang och ambitioner.
Gravarna är som helhet öppna
och tillgängliga miljöer i
ordens mest positiva
bemärkelser.
Södergravars nedre del är
”bakgården”, osynlig bakom
Skansporten. Svårtillgänglig
och svårskött genom sin stora
fallhöjd, trånga och
uppstyckade disposition.
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c

Skötselåtgärder.
Som grund for skötselplanens
genomforande gäller fo lj ande :
r personalen ska vara
yrkeskunnig och
kunna identifiera
växter i fålt.
o maskiner och
arbetsfordon ska till
storlek och utrustning
anpassas både

till

med ftirdel ske for att

växtmiljö.

artsammansättning,
samt markens
bärighet, och
användas så att inga
skador uppstår.

Speciell uppmärksamhet vid
både klippning och
slaghackning skall fiistas vid
partier med rar eller
iö gonfallande blomning.
Skötselåtgärden skall där
senareiäggas tills blomningen
upphört.

Samtliga områden städas

juni - augusti

LövfZillande buskar som

Trädbeskärning.
Både solitära och
beståndsbildande träd skall
skötas individuellt.

c

fir foljaktligen

till

Åtgärdsintervallet bör

dock klippning/sla ghackning
ske när arbetet utifrån
arbetsplanerilg och
markforhållanden kan anse

ggrlvecka

l-2

Arbetet innebär:
t altpapperskorgar

o
o
e

o
s

uppbyggnadsbeskäming som
minimerar insatser

upp och bortforslas.

bosyska
pestskråp

o

Gräsklippning.

vitplister

Buskbeskärning.

insatser under loppet
av en 5-årsperiod
torde vara tillräckligt.

Fruktträdsbeskärning
av äldre träd ska
gynna nybildning av
fiukrved och helst
göras årligen.

Västra delen av Södergravar:

e

i

senare stadier. 1-3

töms
att allt skräp plockas

vara2-3 är.
För nyplanterade träd
och individer i kraftig

tillväxt fokuseras på

rödmalva

Väster Söderport:
o taggkörvel

För fulhuxna
individer inriktas
beskärningsinsatserna
på torra och skadade
grenar som kan utgöra
fara for allmännheten.

slaghackning.
När det gäller pestskråp,kan
ändras

hagtorn,

uppträder solitärt, i ensartade
eller blandade bestånd och som
skall öryngras via radikal
nedskärning till marknivå med
5-7 års mellanrum dr:
o slån, liguster, rosor,
oxbär, skogskornell.

Arter att uppmärksamma:

2

september - maj

Klippta ytor

oXel,

gullregn, syren,
lundalm.

lämpligt.

ggrlvecka.

.

eller rötter inte skadas.
På ytor åtkomliga for maskinell
upptagning av gräset kan detta
konservera en magrare

kontinuerligt med olika
frekvens enligt loljande:

.

ggr/är.
Putsning runt buskar och träd
utftirs så aIl grenar, stammar,

övrig

Under mars-april rensas alla
ytor oavsett vegetationstyp
eller markbeläggning rena från
skräp, främmande foremål,
nedfallna torrgrenar m.m.

e

Gräsber,uxna )tor - utom
branta slänter - som inte klipps
kontinuerligt slaghackas 1 -2

områdets flora och

Städning.

o

o

Slaghackning

Underhåll av gc-vägar och
stigar.

Klippning

Gräsytor klipps kontinuerligt
under växtperioden där
funktionen lek-och
idrottsutövande, publika
evenemang m.m. kräver det.
Axtalet kJippningar per säsong
beräknas till 12 stycken under
perioden maj -september.
Anpassning till rådande
väderlekskall ske, och vid torka
helt inställas.
Putsning runt träd fir inte
skada vare sig rötter eller

Lövfiillande arter som
konsekvent med 3-års intervall
skall rqjas bort är :

.

Grusade vägar och
stigarjusteras så god

ask, skogslönn,

vattenawinning

sykomorlönn, fläder.

uppnås, och i öwigt
god tillgänglighet

Arter som ska vara

upprätthålls.

karaktärsväxter eller tillåtas
som forvildade trädgårdsväxter
men ej tillåtas bilda flera
bestånd och därför punktvis
skall röjas eller gallras är:

Gräskanter på
snöröjda gc-vägar och
potthål på asfaltsytor
lagas efter varje
vintersäsong.

krona.
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Skötsel av markutrustning'
broar, murar, m.m.
Parkmöbler och papperskorgar
n underhålls löpande så
att funktionen
upprätthålls och
livslängden
maximeras.

Brokonstruktioner
o kontrolleras och
underhålls

kontinuerligt avseende
säkerhet.

Murverk av historisk art - dock
ej ringmuren.
r kontrolleras

kontinuerligt avseende

o

o

säkerhet.

brister åtgiirdas så au
den akuta risken
elimineras utan att det
historiska värdet
påverkas.
behov av mer
omfattande insatser
rapporteras till

kulturvårdande
myndighet for en mer
genomgripande

bedömning.

T2

Skötselanvisningar
område för område
(teckenförklaring till bilderna se sida
15)

Strandgärdet.
Initialt.
Två av trädgrupperna
innehållande alm, kompletteras
med nyetablering. Den norra
kompletteringen placeras
sydväst om befintlig grupp, och
den södra kompletteringen
öster om den befintliga ca. 15
individer i varje – se bild till
höger
Växtförslag:
Acer platanoídes fk Ultuna E,
Acer campestre, Carpinus
betulús, Metasequoia
glyptostroboídes, Quercus
petraéa.

Kontinuerligt
Almsjukebevakning årligen.
Gräsklippningen differentieras.

Norr om Österport–
norra delen.
Nordergravar.
Initialt.
Initialt.
Fällning av en allvarligt skadad
alm i den norra vallgraven,
följd av återplantering.
Kontinuerligt.

För att renodla karaktären av
barrskogslund och skapa fria
siktlinjer mot stadsmuren,
glesas partiet med svarttall ut
med som mest 9 individer som
fälls.

Arbetet kan utföras etappvis
under förslagsvis 3 år.
På det sättet kan resultatet
bedömas efter hand, och färre
individer eventuellt behöva
fällas – se bild nedan.
Nyplantering av lövfällande
grupp, 3-5 arter av
nedanstående förslag. Plantera
3 exemplar av varje art i små
kvaliteter - se bild nedan.

Almsjukebevakning årligen.
Solitär trädvård för: poppel,ek,
bok, björk, valnöt,
sykomorlönn.
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Växtförslag:
Cornus mas, Malus baccata,
Prunus avium, Prunus
pennsylvanica, Rhamnus
cathartica.

Avslutningen av gångstigen vid
Norderport består idag av en
delvis raserad trappväg.
Denna behöver sättas om och
kompletteras med ytterligare 56 steg, förslagsvis av ”slitna”
granitkantstöd.
Kontinuerligt.
Begränsning av
vegetationsvolym i ”lillgraven”
med flera, utföres vart 3:dje år
så att fri sikt erhålles från stig
eller krön ända ner i botten på
graven – se bild till höger.

Norr om Österport –
södra delen.
Initialt
Ingen åtgärd.
Kontinuerligt.
Kontrollera almsjuka.
Röj buskvegetation enligt
anvisningar med en femtedel
varje år.

Södergravar – östra
delen.
Initialt.
Låt det dåliga äppelträdet vid
lekplatsen stå kvar som
klätterträd. Plantera 3-4 nya –
se bild ovan.
Växtförslag: äpple:’Stenkyrke’
’Oranie’, klarbär ’Visby’.

Kontinuerligt.
Kontrollera almsjuka.
Röjning av slänter ner mot
”fotbollsgraven” utföres vart
3: e år så att fri sikt från krönen
erhålles ner till planen.
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Södergravar – västra
delen.
Initialt.
På den öppna gräsytan
nedanför skansen planteras en
Magnolia x soulangiana - se
bild till höger

Kontinuerligt.
Föryngra hassel på
ruinterrassen vart 7:de år.
Röj den branta slänten
nedanför ”lotsutkiken ” vart
3:dje år.

Sammanfattning.
Öppenheten mot både ringmur
och havshorisont tillsammans
med vidsträcktheten, är de
kvaliteter som idag ger
Strandgärdet och ”gravarna”
positionen som Visbys
attraktivaste parker.
I och med förtätningen av
staden utanför murarna
kommer områdets ställning
som det värdefullaste
grönområdet i Visby,
ytterligare förstärkas.

Planen som helhet bör
kunna gälla för tidshorisonten
fram till 2025
Sammanfattningsvis vill
skötselplanen för Strandgärdet,
Nordergravar, området norr
Österport, samt Södergravar
därför:
•
•

Realiserandet av föreliggande
skötselplan vill befästa denna
status.
•
Skulle de igenväxningstendenser som idag gör sig
gällande i ”lillgraven”, området mellan Smörasken och
Sparbössan - sprida sig, bör en
revidering ske, och ytterligare
resurser ställas till förfogande
för röjning.

•

skapa en långsiktigt
stabil vegetation
att området på ett
attraktivt sätt ska
inrama ringmuren och
Visbys medeltida
kärna.
låta ytornas funktion
styra skötselinsatsen
framhålla rationella
och miljövänliga
skötselmetoder.
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