
Skogsbruksplan

2022-03-11Framskriven t.o.m.

2022-03-11  -  2032-03-11Planen avser tiden

2022-03-11Inventeringstidpunkt

Kronobergs länLän

VäxjöKommun

GårdsbyFörsamling

GÅRDSBY-NOTTERYD  1:4Fastighet



3 870

m3sk

Totalt

Virkesförråd

0,0Summa vatten

33,5Summa landareal

0,90,3Övrig areal

1,50,5Linjer: väg/ledning/vatten

62,0Inägomark

00,0Impediment berg

7,82,6Impediment myr

83,928,1Produktiv skogsmark

%hektarArealer

Sammanställning över fastigheten

Contorta

397Ädellöv

451 750Löv

481 860Gran

4163Tall
%m3sk

138

m3sk per ha

Medeltal

m3sk

Naturvårdsvolym

Bonitet och tillväxt

Avverkningsförslag

7,2är beräknad till

m3sk per haFastighetens medelbonitet

157tidpunkten uppskattad till cirka

m3skTillväxt per år vid framskrivnings-

139

m3skTotalt under perioden

m3sk40och föryngringsavverkningm3sk99Varav gallring
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A
re

a
l 

%

Åldersklasser

Arealfördelning

Skogens fördelning på åldersklasser

3454841383 86910028,1Summa/Medel

[0,0]Övriga skikt

[0,0]Överst / Frötr

30555107514672,0Lågprodskog(E)

10032044<10,1120 +

0,0110 - 119

0,0100 - 109

0,090 - 99

0,080 - 89

8210816533272,070 - 79

90108010151,360 - 69

41976<12531 246184,950 - 59

603641581 6173710,340 - 49

346612024472,030 - 39

15857010051,420 - 29

7894303541,210 - 19

84161492,6- 9 år

<10,3Kalmark

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk
/ha

Totalt
m3sk

%ha
Åldersklass

VirkesförrådAreal
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Skog som uppnått lägsta ålder för 
föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd 
är gallring.

Äldre gallringsskogG2

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för 
föryngringsavverkning.  

GallringsskogG1

Gallringsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Äldre röjningsskogR2

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

Yngre röjningsskogR1

Röjningsskog

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-
åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. 

Kalmark där återväxtåtgärder är utfördaK2

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en 
tillfredsställande föryngring.

Kalmark, återväxtåtgärder kvarstårK1

Kalmark

Huggningsklasser

Skogens fördelning på huggningsklasser

3454841383 86928,1Summa/Medel

[0,0]Övriga skikt

[0,0]ÖFÖverst / Frötr

30555107514672,0E3

0,0E2ande skog

0,0E1Lågproducer-

7591618036572,0S3skog

0,0S2avverknings-

24948<11782 2224412,5S1Föryngrings-

0,0G2

276671451 097277,6G1Gallringsskog

10864263751,4R2

0,0R1Röjningsskog

75251282,4K2

<10,3K1Kalmark

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk
/ha

Totalt
m3sk

%ha
Huggningsklass

VirkesförrådAreal

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skog av hagmarkskaraktärE3

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt 
trädslag.

Gles skogE2

Restskog som lämnats efter avverkning eller som 
uppkommit på grund av skada.

RestskogE1

Lågproducerande skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-
avverkning men som ej bör föryngringsavverkas, 
exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, 
kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Äldre skog som ej bör föryngringsavverkasS3

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. 
Normalt sker en föryngringsåtgärd under 
planperioden.

Slutavverkningsmogen skogS2

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-
avverkning men har ytterligare tillväxtpotential. 
Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under 
planperioden.

Slutavverkningsbar skogS1

Föryngringsavverkningsskog
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Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

Målklasser

* PF enligt Skogsstyrelsen

Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

Naturvård orörtNO

Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av 
återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.    

Naturvård skötselNS

Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid 
Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.

Kombinerade målK *

Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala 
värden.

Produktion med generell hänsynPG

ha0,0Berg

ha2,6Myr

Impediment

Skogens fördelning på målklasser

100,01 765100,13 869100,128,1Summa

NO

3,0538,33216,81,9NS

4,6816,32436,81,9K - naturvård

12,722416,664117,85,0K - produktion

79,71 40768,92 66468,719,3PG

%m3sk%m3sk%haMålklass

TillväxtVirkesförrådAreal
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m3sk40m3sk och föryngringsavverkning99m3sk varav gallring139Lägre alt:

m3sk1 592m3sk och föryngringsavverkning99m3sk varav gallring1 691Högre alt:
139

Total avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym
ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Avverkning
Avverkning och tillväxt

403461,59921783,4Summa

Övriga skikt

Lågprodskog(E)

120 +

110 - 119

100 - 109

90 - 99

80 - 89

70 - 79

60 - 69

403461,550 - 59

40 - 49

3311222,030 - 39

6610561,420 - 29

10 - 19

- 9 år

Kalmark

Totalt
m3sk

Löv
m3sk

Barr
m3sk

ha
Totalt
m3sk

Löv
m3sk

Barr
m3sk

ha
Åldersklass

FöryngringsavverkningGallring

Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens 
slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

1965 49728,11 7667581 008Summa

132194[1,5]Övriga skikt

1252442,0978315Lågprodskog(E)

345480,133120 +

110 - 119

100 - 109

90 - 99

1933892,057451180 - 89

1041321,33027370 - 79

4271 4723,446010036060 - 69

2192 24410,362735327450 - 59

2014082,01976713040 - 49

1231761,41422112130 - 39

951121,27657220 - 29

27802,976571910 - 19

1,5- 9 år

Kalmark

m3sk/ham3skha
Totalt
m3sk

Löv
m3sk

Barr
m3sk

Åldersklass

Areal och virkesförråd vid planperiodens slutTillväxt
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21,57,33,310,8Summa ha

1,11,1Viltskyddsbehandling

3,23,2(Fb)Underväxtröjning före föryngr

1,01,0(Fb)Underväxtröjning före gallring

1,11,1Röjning främst löv

5,45,20,2Röjning

3,73,7(F)Återväxtkontroll

1,11,1Rensa gräs m m

0,80,8Hjälpplantering

4,04,0Plantering

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Skogsvårdsåtgärder

Summa
11 - år

ha
6 - 10 år

ha
2 - 5 år

ha
Snarast

ha

(F)=Följd
(Fb)=Förberedande

(A)=Alt.

AngelägenhetsgradÅtgärd

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.
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Åtgärdsöversikt

1G3020,820242022Viltskyddsbehandling1 - 18

1G3020,820242022Rensa gräs m m1 - 18

1G3020,820222022Hjälpplantering1 - 18

G3000,320242022Viltskyddsbehandling1 - 14

G3000,320242022Rensa gräs m m1 - 14

G3000,320222022Plantering1 - 14

1B2251,520252022(F)Återväxtkontroll1 - 9

Torrare delar i väst1B2251,520232022Plantering1 - 9

75B22502,020252022(F)Återväxtkontroll1 - 7

Del av areal75B22502,020232022Plantering1 - 7

5B2250,220252022(F)Återväxtkontroll1 - 6

5B2250,220232022Plantering1 - 6

Anteckning
Uttag 
m3sk

inkl. tillv.

Volym
m3sk/ha

SIÅlderArealT o m
Utförs
Fr o m

Åtgärd
(F)=Följd

(Fb)=Förberedande
(A)=Alt.

Skikt
Skifte 
- Avd

Utföres snarast (2022-2023)

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.
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Åtgärdsöversikt

13120G26301,620272022Gallring1 - 25

160B22453,220272022
(Fb)Underväxtröjning 
före föryngr-avv

1 - 22

30G29100,220272024Röjning1 - 5

40120B22551,520272022Föryngringshuggning1 - 3

Anteckning
Uttag 
m3sk

inkl. tillv.

Volym
m3sk/ha

SIÅlderArealT o m
Utförs
Fr o m

Åtgärd
(F)=Följd

(Fb)=Förberedande
(A)=Alt.

Skikt
Skifte 
- Avd

Utföres inom 2-5år (2024-2027)
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Åtgärdsöversikt

724310G34501,920322028
(A)
Föryngringsavverkning

1 - 23

12180B18601,320322028
(A)
Föryngringsavverkning

1 - 19

1G3020,820322028Röjning främst löv1 - 18

622310G34501,620322028
(A)
Föryngringsavverkning

1 - 17

84170B24450,420322028
(A)
Föryngringsavverkning

1 - 16

G3000,320322028Röjning främst löv1 - 14

6670G26231,420322028Gallring1 - 12

20120G27300,420322028Sista gallring1 - 11

30G27151,020322028
(Fb)Underväxtröjning 
före gallring

1 - 10

1B2251,520322028Röjning1 - 9

75B22502,020322028Röjning1 - 7

5B2250,220322028Röjning1 - 6

120B22551,520322028Röjning1 - 3

Anteckning
Uttag 
m3sk

inkl. tillv.

Volym
m3sk/ha

SIÅlderArealT o m
Utförs
Fr o m

Åtgärd
(F)=Följd

(Fb)=Förberedande
(A)=Alt.

Skikt
Skifte 
- Avd

Utföres inom 6-10år (2028-2032)
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Åtgärdsöversikt

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Utföres efter 11år (2033-2034)
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gcmavdha[Skikt]

Löp tillv 
m3sk

Uttag 
inkl tillväxt

A
nÅtgärd Alternativ

BeskrivningMed
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Hela

Tänkbar betesmark

2028-32RöjningAsp, sälg, ek mm

22-25Återväxtkontroll (Följd)Blandat, ojämnt lövuppslag

0,922-23PlanteringDelvis självföryngrat10 0 100 0 0PG15B22R250,26

Sp kantz m sjö

Sp grova lövtr

1,41024-27RöjningPlanterad gran40 80 20 0 0PG530G29R2100,25

Strandzon

Myr1,14

Eventuellt plantering av luckor i norra delen.Generell Kommentar:

Kontinuitetsprinciper

Sp kantz m myr

Inslag grova tallar

528-32Röjning
Norra delen nyligen 
genomhuggen

(-0,3)

4402022-27FöryngringshuggningMycket olikåldrigt255 10 55 30 0K ,b177120B22S1551,83

2,9Ingen åtgärdTorvmark15100 0 0 0 0K ,b1190T15G1750,12

Naturvårdshänsyn

Grov dimension

2,6Ingen åtgärdTorvmark38100 0 0 0 0K ,b44320T25S31250,11
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gcmavdha[Skikt]

Löp tillv 
m3sk

Uttag 
inkl tillväxt

A
nÅtgärd Alternativ

BeskrivningMed
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Hela

Delvis bergbundet

Röjt och något gallrat(-0)

9663028-32GallringVarier bonitet110 85 15 0 0PG10070G26G1231,412

9,6202528-32Sista gallringNyligen förstagallrat140 70 30 0 0PG46120G27G1300,411

Sp kantz m sjö

Fin plantering

Varier bonitet

5,528-32
Underväxtröjning före gallring 
(Förberedande )

Delvis bergbundet55 90 5 0 0PG3030G27R215110

Rensa gärna diken; samråd med Skogsstyrelsen innan rensning. Plantera förslagsvis gran i torrare delar (främst västra delen).Generell Kommentar:

2528-32RöjningNågot olikåldrigt

22-25Återväxtkontroll (Följd)Lövuppslag(-0)

0,122-23PlanteringTidigare mossodling00 0 100 0 0PG21B22K251,69

Inägomark0,88

Ett par vindfällda björkar ligger i avdelningen. Dessa kan lämnas. Plantering avser del av areal.Generell Kommentar:

1028-32RöjningTänkbar betesmark

22-25Återväxtkontroll (Följd)Sp kantz m sjö och myr(-0,1)

2,822-23PlanteringHagmarksskog2410 5 55 30 0K ,b14675B22E35027

Sp kantz m sjö

Fastighet:

Kommun:Län: Församling:Kronobergs län Växjö Gårdsby

GÅRDSBY-NOTTERYD  1:4

2022-06-14



Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gcmavdha[Skikt]

Löp tillv 
m3sk

Uttag 
inkl tillväxt

A
nÅtgärd Alternativ

BeskrivningMed
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Hela

10,3Ingen åtgärdFin dunge280 90 10 0 0PG493310G34S1501,617

849028-32
Föryngringsavverkning 
(Alternativ )

Gallrat

6,2Ingen åtgärdNågot olikåldrigt210 20 80 0 0PG71170B24S1450,416

Två vindfällda granar i centrala delen mot vägen i nordöst.Generell Kommentar:

Gallrat

Olikåldrigt

Ojämnt

7,1Ingen åtgärd
Fd mossodling med gamla 
diken

250 65 35 0 0PG476180G28G1452,615

Använd gärna stora plantor.
Rensa gärna diken; samråd med Skogsstyrelsen innan rensning.

Generell Kommentar:

2028-32Röjning främst löv

22-24Viltskyddsbehandling

22-24Rensa gräs m m(-0)

022-22Plantering0 0 0 0 0PG00G30K100,314

5-10 färska vindfällen/ toppbrott.Generell Kommentar:

Något olikåldrigt(-0,1)

9,1Ingen åtgärdGallrat2125 65 10 0 0PG266200G30G1451,413

Sp kantz m sjö
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gcmavdha[Skikt]

Löp tillv 
m3sk

Uttag 
inkl tillväxt

A
nÅtgärd Alternativ

BeskrivningMed
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Hela

Delvis frisk mark

4,722-27
Underväxtröjning före föryngr-
avv (Förberedande )

Olikåldrigt220 5 95 0 0K ,b506160B22S1453,222

Strandzon

Myr0,921

Naturvärdesträd (vid punktangivelse); Jättebok
Ca 15 vindfällda/avblåsta granar och någon björk, uppskattningsvis mindre än 5 m3sk bedöms finnas i avdelningen. Dessa är relativt svåråtkomliga och bedöms kunna lämnas.

Generell Kommentar:

Sp kantz m sjö

5,3Ingen åtgärdGallrat170 20 80 0 0PG297110B22S1402,720

Sp kantz m myr

Framtida lövdominans

1219528-32
Föryngringsavverkning 
(Alternativ )

Svag granunderväxt

2,5Ingen åtgärdGallrat180 10 90 0 0PG10180B18S1601,319

2028-32Röjning främst löv

22-24Viltskyddsbehandling

22-24Rensa gräs m mAnvänd gärna stora plantor

1,422-22HjälpplanteringDelvis självföryngrat00 70 30 0 0PG11G30K220,818

6229528-32
Föryngringsavverkning 
(Alternativ )

Något olikåldrigt
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gcmavdha[Skikt]

Löp tillv 
m3sk

Uttag 
inkl tillväxt

A
nÅtgärd Alternativ

BeskrivningMed
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Hela

Åtgärd avser kvarvarande mindre del gallring i nordvästra delen. Kan eventuellt utföras i samband med upparbetning av vindfällen i grandungen bakom tomterna.Generell Kommentar:

Ca fem vindfällda, brutna 
eller lutande mindre granar 
finns

Delvis äldre

13522-27GallringÖvervägande gallrat

9Vid vatten: ingen åtgärdMycket stenigt170 65 35 0 0PG198120G26G1301,625

Vägområde

Annan mark0,324

Avloppsanläggning (vid punktangivelse) och lite kalmark närmast tomter ingår.
Knappt 20 vindfällen/brutna träd varav några björkar finns i området. Samråd gärna med tomtägare innan åtgärd. Det finns något torrträd i anslutning till tomter som av säkerhetsskäl bör  
läggas ner i samband med upparbetning av vindfällen.

Generell Kommentar:

Infiltration vid punktangivelse

Upparbeta vindfällen och 
lutande träd

Sp grova lövtr

7249528-32
Föryngringsavverkning 
(Alternativ )

Något odlingsspår

10,1Ingen åtgärdFin dunge280 85 15 0 0PG577310G34S1501,923

Framtida lövdominans

Delvis mycket stenigt

Östra delen äldre, grövre och 
aspdominerad
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gcmavdha[Skikt]

Löp tillv 
m3sk

Uttag 
inkl tillväxt

A
nÅtgärd Alternativ

BeskrivningMed
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Hela

Mindre buskage i nordvästra delen mot sjön ingår i området.Generell Kommentar:

Möjlig fornlämning RAÄ; 
Bytomt/Gårdstomt

Inägomark1,228

Sp kantz m sjö och myr

Strandskog

Flerskiktat

Vid vatten: ingen åtgärdOlikåldrigt(-0)

3Ingen åtgärdNaturvård235 10 85 0 0NS,b321170B20S3751,927

Strandzon

Myr0,526
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S3Huggningsklass:T25Ståndortsindex:

0,1 haAreal:

Skogliga data

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde 
som syfte. 80% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra  
syften.

Skifte - Avd:

Beskrivning
Liten dunge med mycket grova tallar, flera med pansarbark och rejält vida kronor och grova grenar. Tallarna
växer på torvmark och fältskiktet domineras av skvattram. Viss underväxt av björk. Ansluter till naturreservat.

Mål
Naturvård: Bevara och utveckla rikligt med grova, gamla tallar med skorpbark och vidkroniga kronor med
grova grenar.

Produktion: Ingen egentlig produktion. Viss produktion av tall kan ske.

Åtgärd
Ingen åtgärd föreslås. Viss plockhuggning av enstaka tallar kan utföras om så önskas.

1 - 1

10032044Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

10032044125Huvud

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd

Fastighet:
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G1Huggningsklass:T15Ståndortsindex:

0,1 haAreal:

Skogliga data

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde 
som syfte. 90% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra  
syften.

Skifte - Avd:

Beskrivning
Mycket senvuxen tallskog på torvmark. Omfattande underväxt av skvattram.

Mål
Naturvård: Bevara och utveckla senvuxen tallskog på torvmark.

Produktion: Inga produktionsmål. K-mål endast eftersom avdelningen är för liten för N (min 0,3 ha).

Åtgärd
Fri utveckling.

1 - 2

1009011Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

100901175Huvud

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd

Fastighet:

Kommun:Län: Församling:Kronobergs län Växjö Gårdsby
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S1Huggningsklass:B22Ståndortsindex:

1,5 haAreal:

Skogliga data

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde 
som syfte. 30% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra  
syften.

Skifte - Avd:

Beskrivning
Mycket variationsrik och olikåldrig, lövdominerad skog. Björk dominerar men här finns även en hel del ek
samt lite al och bok. Granunderväxt finns lite här och där och i södra delen verkar det ha planterats gran
inunder lövträden. Även en hel del enebuskar finns, särskilt i södra delen mot inägan. Inslag av mycket
grova, vidkroniga och grovgreniga tallar (naturvärdesträd) finns. Norra delen har relativt nyligen huggits
igenom. En välanvänd stig går genom områdets södra del. Ett mindre inslag av grov, död lövved finns i form
av avblåsta björkar. Kulturlämningar finns i form av stengärdesgård.

Mål
Naturvård: Bevara ett rikt inslag av grova lövträd som får utvecklas mot naturvärdesträd. Bevara grova tallar.
Bevara en skiktad struktur. Bevara en orörd, lövrik kantzon mot sjön. Bevara grov, död ved.

Produktion: Producera grandominerad skog inunder grova lövträd och i luckor.

Åtgärd
Hugg igenom den mindre, södra delen som inte nyligen genomhuggits (där det tidigare planterats gran).
Spara dock grov tall, ek samt en del skorpbarkig björk. Försök om möjligt bevara granunderväxt. Spara
enebuskar. Viss plantering kan ske i luckor i norra delen. Se till att stig är fri från ris efter avverkning.

1 - 3

3055105120177Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

305510512017755Huvud

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd
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E3Huggningsklass:B22Ståndortsindex:

2 haAreal:

Skogliga data

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde 
som syfte. 30% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra  
syften.

Skifte - Avd:

Beskrivning
Öppen och ljus, under senare år genomhuggen, lövdominerad och till stora delar hagmarksliknande skog
dominerad av björk med inslag av ek samt enstaka tall, bok och rönn belägen mellan sjön och byggnader på
höjden. Ett mindre inslag av en finns också. Sannolikt tämligen rik kärlväxtflora vid rätt årstid. En hel del
mossor och lavar växer på vissa av träden. Området är rensat från avverkningsrester.

Mål
Naturvård: Bevara delar av området som lövdominerad, öppen och ljus hagmarksliknande skog med äldre
träd på sikt i blandning med ny blandskog i luckor. Markägaren har (enligt egna uppgifter) förhandsbesked
på byggnation i områdets centrala delar och i anslutande inägomark varför sociala värden och
landskapsvård har vägts in vid val av inriktning för området.

Produktion: Produktion av blandskog i luckor, främst i områdets nordöstra delar.

Åtgärd
Beroende på områdets inriktning hålls det antingen öppet (bete eller landskapsvård genom röjning) eller så
låter man en ny blandskog komma upp inunder lämnade naturvärdesträd. Denna skog röjs i sådana fall
regelbundet igenom för att få viss produktion mellan lämnade naturvärdesträd. Viss plantering av gran
planeras ske av markägaren i större luckor i delar av området för ökad produktion.

1 - 7

305551075146Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

30555107514650Huvud

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd
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S1Huggningsklass:B22Ståndortsindex:

3,2 haAreal:

Skogliga data

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde 
som syfte. 20% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra  
syften.

Skifte - Avd:

Beskrivning
Yngre slutavverkningsskog dominerad av björk med ett ganska stort inslag av al samt en del ek och asp. I
västra delen finns ett försumpat surdråg dominerat av al och i östra delen finns en del tämligen grova aspar.
I övrigt domineras området av runt 50-årig björk med inslag av yngre löv i en del luckor.

Mål
Naturvård: Bevara och utveckla naturskogsliknande, aldominerad sumpskog längs surdråg i västra delen.
Utveckla en del grova naturvärdesträd, företrädelsevis av asp.

Produktion: Producera lövdominerad skog.

Åtgärd
Yngre delar utanför surdråget röjs för att möjliggöra viss gagnvirkesproduktion även i dessa delar. Utöver
detta föreslås ingen åtgärd i området under planperioden. Nästa åtgärd blir sedan föryngringsavverkning
med hänsyn enligt ovan lämpligen med efterföljande naturlig föryngring med ny björkdominerad skog.

1 - 22

955160506Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

95516050645Huvud

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd

Fastighet:

Kommun:Län: Församling:Kronobergs län Växjö Gårdsby

GÅRDSBY-NOTTERYD  1:4

2022-06-14



S3Huggningsklass:B20Ståndortsindex:

1,9 haAreal:

Skogliga data

Naturvård Skötselkrävande (NS) med bevarande av värde som syfte.Skifte - Avd:

Beskrivning
I huvudsak orörd, aldominerad strandskog mot sjön. Förutom al finns här rikligt med björk, en del gran samt
lite tall och även enstaka andra lövträdsarter. Här växer rikligt med träd på socklar och flera växer bukettlikt.
Här finns gott om död ved i olika åldrar och nedbrytningsstadier. Rikligt med mossor och lavar växer både
på trädstammar, död ved och på marken. Kraftig skiktning ger gott skydd för bland annat småfåglar. Delvis
blöt och mycket mjuk mark. En del gamla diken finns och i östra delen rinner en fin, naturlig bäck ner mot
sjön.

Mål
Bevara och utveckla en naturskogsliknande lövsumpskog dominerad av al med ett stort inslag av björk, en
del gran och enstaka lövträd av andra arter. Området kommer bland annat att utgöra en fin miljö för
krävande mossor och lavar liksom för fåglar.

Åtgärd
Sannolikt behövs ingen åtgärd i framtiden utan området kan för naturvårdens bästa lämnas till fri utveckling
utan några åtgärder. Eventuellt kan viss plockhuggning av invandrande gran bli aktuell i mindre, torrare
delar.

1 - 27

85105170321Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

8510517032175Huvud

Contorta 
%

Ädellöv 
%

Löv %
Gran 

%
Tall 
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd
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Fastigheten i landskapet
Fastigheten är mycket vackert belägen sydöst om Sandsbro med gräns mot Toftasjön och Lövsjön. Den är delad i tre
skiften och ligger i Gårdsby församling i Växjö kommun. Södra har delat upp verksamhetsområdet i 14 olika
naturvärdesregioner. Syftet är att dessa ska vara ett underlag för naturvårdsprioriteringar vid skogsbruksplanearbete,
skogsvård och avverkning. Sett på landskapsnivå ligger fastigheten i, vad Södra kallar det sjörika södra Götaland.
Området kännetecknas av ett plant och skogsrikt barrskogslandskap med stora sjöar med lövrika omgivningar.
Området kännetecknas även av gamla odlingsrester. På denna fastighet kan man hitta värdefulla miljöer i form av
lövblandad sumpskog, ekskog på frisk mark och i hagmarksmiljö och bäckar vilka är prioriterade biotoper med extra
skyddsvärde i regionen. Speciella substrat som det är lämpligt att ta hänsyn till vid skogsbruk är block och grova,
gamla, senvuxna, döda och döende träd av gran, tall, ask, bok, ek klibbal och lind.

Inriktning under planperioden
Skogsägaren eftersträvar en hög och värdefull produktion med god hänsyn till natur och kultur.
Åtgärderna i skogsbruksplanen är satta för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologisk rik
skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkningar och skogsvård
Sammanställningar över avverkningsförslag samt skogsvård redovisas i rapporterna; "Sammanställning över
fastigheten", "Avverkning och tillväxt" och "Skogsvårdsåtgärder". Notera även särskilt angelägna åtgärder, som är
satta för utförande ”snarast” och som bör utföras inom närmsta året i rapporten; ”Åtgärdsöversikt”.

Löv på fastigheten
Avdelningar som är lämpliga för framtida lövdominans redovisas i planen. Se vidare rapporten ”Sammanställning
lövdominerade bestånd”.

Naturvård på fastigheten
Fastigheten berörs inte av några, av Skogsstyrelsen, registrerade naturvärden. Den ansluter i nordväst till såväl
Fylleryds som Notteryds naturreservat. Notteryds Natura 2000-område ligger en bit norr om fastigheten.

Viltvård
Viltbegärliga foderväxter såsom exv. rönn, asp, sälg, vide och ek bör regelmässigt sparas vid allt skogsvårdsarbete.
Eventuella redan betade tallplantor bör lämnas kvar som foder vid röjning.

Forn- och kulturlämningar
Fastigheten berörs av en registrerad möjlig fornlämning. Det är en så kallad "Bytomt/Gårdstomt".

Vägar, diken och gränser.
Befintliga skogsvägar bör kontinuerligt kantröjas och underhållas med nytt material vid behov. Eventuella tidigare
maskingrävda diken på bördig mark bör rensas senast i samband med avverkning i anslutning till dikena. Mindre
diken rensas med fördel för hand. Tänk dock på att dikning till annan profil eller annat djup än det ursprungliga är
tillståndspliktigt hos Länsstyrelsen. Numera råder ofta även samrådsplikt med Skogsstyrelsen inför eventuell
dikesrensning.

Gränser
Gränserna i planen har hämtats från Lantmäteriets digitaliserade Fastighetskarta. Denna karta är inte alltid helt
korrekt. Så här skriver Lantmäteriet själva på sin hemsida:
"Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna
visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte med självklarhet bör utgå från kartans
gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet."
"Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller."
Gränsmarkeringar på fastigheten bör ses över regelbundet och märkas ut med bestående markeringar.

Kommentarer till GÅRDSBY-NOTTERYD  1:4

Vattnet på fastigheten samt eventuella Vattenskyddsområden
Inventering av vattendrag har utförts på fastigheten och Blå målklassning av eventuella naturliga bäckar har i
förekommande fall genomförts. Fastigheten berörs av ett vattendrag som har klassats.
Fastigheten berörs inte av några Vattenskyddsområden.
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Fastigheten utgörs till 28,1 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 27,8 ha (99,1 %) frisk och fuktig skogsmark.

Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmarkFördelning fuktklass på produktiv skogsmark

Sammanställning lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig
Befintligt lövdominerade bestånd

45,8%12,8Summa(PG + K)

6,8%1,9Summa(NO + NS)

52,6%14,6Summa

NS6,8%1,95 10 85 0 0751 - 27

K11,4%3,20 5 95 0 0451 - 22

PG9,7%2,70 20 80 0 0401 - 20

PG4,6%1,30 10 90 0 0601 - 19

PG1,5%0,40 20 80 0 0451 - 16

PG5,5%1,50 0 100 0 051 - 9

K7,0%2,010 5 55 30 0501 - 7

PG0,9%0,20 0 100 0 051 - 6

K5,3%1,55 10 55 30 0551 - 3

Målklass
Andel av

frisk + fuktig
Areal

ha
Trädslag
T G L Ä C

ÅlderSkifte - Avd

Framtida lövdominerade bestånd
Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller 
fuktig

PG4,6%1,30 10 90 0 0601 - 19

Målklass
Andel av

frisk + fuktig
Areal

ha
Trädslag
T G L Ä C

ÅlderSkifte - Avd
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15,9%4,4Summa(PG + K)

0,0%0,0Summa(NO + NS)

15,9%4,4Summa

K11,4%3,20 5 95 0 0451 - 22
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Blå Målklasser Vattendrag

ÅrUtförda ÅtgärderÅtgärderBeskrivning+KPNBreddLängd
Mål-
klass

Del-
sträcka

Namn: Bäck

159,3Summa:

Klart vatten
Kantzon finns på > 
75% av sträckan

Ingen reglering
Naturlig 
trädslagsblandning

Ej rensat och/eller rätat
Stor variation i 
vattendraget

Inga vägarÄldre träd i kantzon

Blöt-fuktig kantzonFunktionell kantzonKvillområde

Ytligt grundvatten i 
närområdet

Inga vandringshinder

Översvämningszon 
eller permanent 
utströmningsområde 
eller källa

Erosionsbenägna 
jordar

Ingen igenslamning
Naturligt sjöinlopp eller 
sjöutlopp

1159,3VO1
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