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Om Skogsbruksplanen – kommentar 2015 
 

 

Inklassningarna: 

NO Naturvårdsmål – Orört 

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibe-

hålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa 

dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas till fri ut-

veckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att på-

skynda utvecklingen av höga naturvärden.   

NS Naturvårdsmål – Skötsel 

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för 

att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att åter-

skapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det 

är motiverat av naturvårdsskäl. 

PG Produktionsmål – Generell naturhänsyn 

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. I skogs-

bruksplanen förtydligas produktionsinriktningarna med ett formulerat produkt-

ionsmål som bl.a. tar hänsyn till föryngringsmetod, kvalitetsförutsättningar och 

val av trädslag. Generell naturhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, 

evighetsträd och buskar m.m. lämnas. 

PF Produktionsmål – Förstärkt naturhänsyn 

I avdelningar med vissa naturvärden där produktionsmålet förenas med en för-

stärkt naturhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan 

naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. 

 

Skogsbruksplanen upprättades till hösten 2003 som stöd för att kunna planera för lång-

siktiga åtgärder för skogen. Planen är på 10 års sikt. Skogen indelades i 22 avdelningar. 

Beskrivningarna nedan är som en sammanfattning av skogsplanen.   

År 2004 utfördes följande avverkningar av Skogssällskapet:  

(Avd är indelningar från skogsplanen, Omr är vår indelning av städområden.) 

 

Avd Omr Vad 

2 11 

13 

14 

Bortom där Bläcksvampsv slutar, mot några tomter vid Musseronv och 

Skivlingv. Angränsande tomter: 146, 156, 182, 183, 184, 185, 163, 164, 

165.  

5 6 Bortre delen av Skogsriskav mot 55:an och Fornbovägen. Angränsande 

tomter: 87, 88, 89.  (Samt 85 som inte hör till Samfälligheten.)  

13 14 Bortom Mökullavägens slut mot gångstigen och mot vändplan vid Får-

tickav. (Kommer in lite på avd 11 och 12.) Angränsande tomter: 121, 125, 

124, 126, 127, 128, 129.    

16 2 Skogspartiet ner mot vattnet bortom där Fornbovägen slutar. Bonden 

Nils-Olov Karlsson tog detta område. 
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1 11 NS, vid Musseronv nära infarten:  1.1 ha.   

Syftet är att återskapa naturvärden. Genom naturvårdande skötsel skapa ett bland-

bestånd främst av löv med enstaka äldre tallar.  

Snarast naturvårdande skötsel. Gallring, gynna vanligt löv och ek, spara enstaka 

äldre tallar som evighetsträd. Uttag 30%.  

2 11 

12 

13 

PG, bortom där Bläcksvampsv slutar: 1.4 ha. Timmerproduktion främst av 

gran.  

Snarast gallring. Gynna löv främst i kantzon mot bebyggelse, frihugg enstaka 

ekar. Uttag 25%.  TAGET 2004 

2014, gallring av gran utanför tomt 182. 

3 14 

13 

NS, bortom Musseronv mot Mökullav: 1.9 ha. Syften är att återskapa höga na-

turvärden. Genom naturvårdande skötsel skapa ett lövbestånd av lundkaraktär 

delvis med underväxt av hassel. Enstaka gamla tallar finns. Nyligen gallrat bland-

bestånd av löv med inslag av ädellöv främst ek och enstaka gamla tallar.  

Naturvårdande skötsel om 5-10 år. Gallring - plockhuggning gynna ek. Uttag 

20%. 

Vår 2011, gallring. 2013, slyröjning. 2015 slyröjning 

4 13 NO, bortom Musseronv ner mot vattnet: 4.7 ha.  Syftet är att bevara höga na-

turvärden. Genom orördhet bevara den äldre blandskogen i kantzon mot sjö. Nå-

got ojämn mark, rel stark lutning. Området lämnas orört.   

5 6 NS, bortre delen vid Skogsriskav, mot 55-an: 1.9 ha. Syftet är att bevara höga 

naturvärden. Genom naturvårdande skötsel skapa ett ekbestånd av lundkaraktär 

med underväxt av hassel och rönn.  

Naturvårdande skötsel snarast. Plockhuggning, gynna fina ekar och grova aspar. 

Underröj, lämna hassel och rönn. Uttag 20 %. TAGET 2004 

Vinter 2011-2012, gallring/slyröjning. 

Mars 2014, slyröjning. 

6 14 NO, ett stycke in mot 55-an i nordväst: 0.7 ha. Syftet är att bevara höga natur-

värden. Bevara naturvärden knutna till sälg och mängden död ved. Sumpigt löv-

område med björk och sälg samt mycket död ved.  

Området lämnas för fri utveckling. 

7 14 

6 

NO, ovanför Champinjonv: 1.3 ha. Syftet är att bevara höga naturvärden. Ge-

nom orördhet utveckla naturvärden knutna främst till hålträd av asp samt död ved 

och lågor. Äldre granbestånd med inslag av asp och ek.  

Området lämnas för fri utveckling. Alternativt kan en föryngringsavverkning ut-

föras, föryngringen bör då göras av lövträd. 

8 14 

6 

NO, ovanför Champinjonv: 1.8 ha skog + 0.5 ha berg. Syftet är att bevara höga 

naturvärden. Genom orördhet utveckla naturvärden knutna främst till gamla tallar, 

ekar samt hålträd av asp. Blandbestånd i område med berg och svår terräng.  

Området lämnas för fri utveckling. 

9 5 NS, mellan Champinjonv, Fornbov och Karl Johan: 1.1 ha. Syftet är att åter-

skapa höga naturvärden. Genom naturvårdande skötsel gynna gamla ekar samt 

främja landskapsbilden i anslutning till bebyggelse. Ädellöv.  

Ingen åtgärd inom 10 år. 

Vinter 2011-2012, gallring främst av gran. 
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10 3 NO, nedanför Kremlav mot Fornbov: 1.6 ha. Syftet är att bevara höga natur-

värden. Bevara naturvärden knutna främst till gamla tallar och enstaka ekar. Ber-

gområde med gamla tallar.  

Området lämnas orört. Röj den yngre kanten mot vägen. 

Vinter 2011-2012, gallring nedanför tomt 33. 

2013, gallring. 

11 14 NS, större delen av skogen mellan Kremlav och Tryffel-Rynkhätta-Fårticka: 

4.1 ha. Syfte är att återskapa höga naturvärden. Genom naturvårdande skötsel på 

sikt skapa lövblandbestånd med inslag av gamla ekar och aspar. Mycket olikåld-

rig lövblandskog med inslag av gran och gamla träd.  

Naturvårdande skötsel inom 5 år. Plockhuggning främst av barr samt viss under-

röjning. Spara gamla träd. Uttag 10 %. 

Vår 2011, gallring mellan Tryffel och Kremla. 

Vinter 2011-2012, gallring vändplan Kremla samt bakom tomter 37, 38, 39. 

2013, gallring öster om Kremla. 

12 14 PG, mellan Fårtickav och Mökullav vid tomterna 124-129: 0.5 ha. Produktion 

av löv, främst asp och björk.  

Snarast gallring. Gynna sälg och lind. Uttag 30 %. TAGET 2004 

13 14 NS, bortom Mökullavägens slut mot gångstigen: 2.2 ha. Syftet är att återskapa 

höga naturvärden. Genom naturvårdande skötsel skapa ett blandlövbestånd.  

Snarast naturvårdande skötsel. Gallring, gynna löv. Uttag 30 %. TAGET 2004 

2013, gallring. 

14 14 NO, ovanför och vid skogsstigen nära vattnet mellan Mökulla och Kantarell: 
2.0 ha skog + 0.2 ha berg. Syftet är att återskapa höga naturvärden. Genom orörd-

het på sikt skapa höga naturvärden knutna främst till gamla lövträd samt död och 

lågor. Blandlövbestånd med inslag av gran i blockig och svår terräng.  

Området lämnas för fri utveckling. 

2013, gallring. 

15 14 PG, i skogspartiet bakom tomterna 55-56 och mot gångstigen: 3.4 ha. Pro-

duktion av gran med lövinslag. Ingen åtgärd.  

16 2 NS, skogspartiet bortom Fornbovägens slut: 1.8 ha. Syftet är att återskapa 

höga naturvärden. Genom naturvårdande skötsel skapa ett ädellövbestånd av 

lundkaraktär med underväxt av hassel. Ädellöv enl lag.  

Naturvårdande skötsel inom 5 år. Plockhuggning + underröjning. Gynna ek, lind 

och hassel. Uttag 15 %.  TAGET 2004 

Vår 2011, gallring. 2013, slyröjning. 

17 2 NS, mellan Hannäsv, Fornbov och Kantarellv: 3.7 ha. Syftet är att bevara höga 

naturvärden. Bevara naturvärden knutna främst till de gamla överståndarna av tall 

och asp.  

Naturvårdande skötsel om 5-10 år. Plockhugg i underskiktet, frihugg gamla tallar 

och lövträd. Uttag 10 % 

2013, gallring av norra delen. 

18 5 NO, mellan Fornbov och vägen till båtbryggan: 1.8 ha skog + 0.2 ha berg. Syf-

tet är att återskapa höga naturvärden. Genom orördhet bevara naturvärden knutna 

främst till gamla tallar och aspar samt enstaka hålträd.  

Området lämnas orört. 
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19 1 NO, vid Hannäsv: 4.1 ha skog + 0.5 ha berg. Syfte är att befara höga naturvär-

den. Bevara naturvärden knutna främst till gamla tallar och ekar samt till land-

skapsbilden.  

Lämnas orört. Viss siktröjning kan krävas inom 10 år. 

Vinter 2011-2012, gallring vid vändplan utanför tomt 20. 

20 1 NO, längs sjökanten ner mot södra udden: 3.4 ha skog + 0.4 ha berg. Syfte är 

att bevara höga naturvärden. Bevara naturvärden knutna till äldre ekar och tallar 

samt till kantzonen mot sjö.  

Området lämnas orört. Viss siktröjning kan krävas inom 10 år. 

Vår 2011, gallring. 

2013, slyröjning. 

21  NO, Lilla Stensö: 0.5 ha. Syftet är att återskapa höga naturvärden. Genom orörd-

het utveckla naturvärden knutna främst till gamla lövträd och död ved.  

Området lämnas för fri utveckling. 

22  NO, Stora Stensö: 0.9 ha. Syftet är att bevara höga naturvärden. Genom orördhet 

bevara höga naturvärden knutna främst till gamla lövträd av ek och björk samt 

död ved och lågor. Området lämnas för fri utveckling. 
 


