
Skogsbruksplan

2022-04-19Framskriven t.o.m.

2022-04-19  -  2032-04-19Planen avser tiden

2022-04-19Inventeringstidpunkt

Kronobergs länLän

VäxjöKommun

Aneboda-Asa-BergFörsamling

ASARYD 2:3Fastighet



5 103

m3sk

Totalt

Virkesförråd

0,0Summa vatten

32,5Summa landareal

0,60,2Övrig areal

00,0Linjer: väg/ledning/vatten

9,53,1Inägomark

2,20,7Impediment berg

1,80,6Impediment myr

85,827,9Produktiv skogsmark

%hektarArealer

Sammanställning över fastigheten

Contorta

Ädellöv

221 138Löv

733 736Gran

4229Tall

%m3sk

183

m3sk per ha

Medeltal

m3sk

Naturvårdsvolym

Bonitet och tillväxt

Avverkningsförslag

7,9är beräknad till

m3sk per haFastighetens medelbonitet

158tidpunkten uppskattad till cirka

m3skTillväxt per år vid framskrivnings-

1 937

m3skTotalt under perioden

m3sk1 480och föryngringsavverkningm3sk457Varav gallring
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A
re

a
l 
%

Åldersklasser

Arealfördelning

Skogens fördelning på åldersklasser

227341835 10310027,9Summa/Medel

[0,0]Övriga skikt

[0,0]Överst / Frötr

0,0Lågprodskog(E)

0,0 120 +

0,0 110 - 119

109037072272,0 100 - 109

1378835674172,1  90 - 99

109029041551,4  80 - 89

307033028630,9  70 - 79

0,0  60 - 69

306281662 0654412,4  50 - 59

3070158460102,9  40 - 49

208016039992,5  30 - 39

0,0  20 - 29

54406251220,5  10 - 19

109013123,3        - 9 år

0,0Kalmark

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

227341835 10227,9Summa/Medel

[0,0]Övriga skikt

[0,0]ÖFÖverst / Frötr

0,0E3

0,0E2ande skog

0,0E1Lågproducer-

8020149498123,3S3skog

108643661 626164,4S2avverknings-

217922450582,3S1Föryngrings-

70301606010,4G2

187571752 3984913,7G1Gallringsskog

54406251220,5R2

0,0R1Röjningsskog

109013123,3K2

0,0K1Kalmark

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

ha0,7Berg

ha0,6Myr

Impediment

Skogens fördelning på målklasser

100,01 529100,05 10299,927,9Summa

NO

7,71189,849811,83,3NS

1,2182,81441,40,4K - naturvård

4,67111,35775,71,6K - produktion

86,51 32276,13 88381,022,6PG

%m3sk%m3sk%haMålklass

TillväxtVirkesförrådAreal
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m3sk1 480m3sk och föryngringsavverkning440m3sk varav gallring1 920Lägre alt:

m3sk1 958m3sk och föryngringsavverkning479m3sk varav gallring2 437Högre alt:
1 937

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

1 4801491 3314,54571812769,2Summa

Övriga skikt

Lågprodskog(E)

 120 +

 110 - 119

571585132,0 100 - 109

6046041,6252050,5  90 - 99

  80 - 89

306922140,9  70 - 79

  60 - 69

171107643,6  50 - 59

11822962,1  40 - 49

135271082,5  30 - 39

  20 - 29

7430,5  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.

1684 69427,91 5293771 152Summa

69308[4,4]Övriga skikt

Lågprodskog(E)

 120 +

89980 110 - 119

2371090,531823 100 - 109

3505001,485977  90 - 99

541638  80 - 89

  70 - 79

2102 60212,4708200508  60 - 69

1925592,921757161  50 - 59

2295702,530661245  40 - 49

  30 - 39

74360,5311714  20 - 29

3113,3817  10 - 19

4,4        - 9 år

Kalmark

m3sk/ham3skha
Totalt
m3sk

Löv
m3sk

Barr
m3sk

Åldersklass

Areal och virkesförråd vid planperiodens slutTillväxt
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22,49,59,23,8Summa ha

0,40,4(Fb)Underväxtröjning före gallring

6,96,9(F)Röjning främst löv

0,50,5Röjning främst löv

4,40,93,6(F)Återväxtkontroll

3,33,3Återväxtkontroll

4,40,93,6(F)Plantering

2,50,91,6(F)Markberedning

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

604380G30901,620232022Föryngringsavverkning1 - 23

25270B26950,520232022Naturvårdshuggning1 - 22

30G26150,320232022Röjning främst löv1 - 16

1G2653,320232022Återväxtkontroll1 - 15

20G26150,220232022Röjning främst löv1 - 14

135160G30302,520232022Gallring1 - 13

101180G26401,720232022Gallring1 - 1

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

22110B20450,820272024(A)Gallring1 - 24

380G30901,620272024(F)Återväxtkontroll1 - 23

380G30901,620272024(F)Plantering1 - 23

380G30901,620272024(F)Markberedning1 - 23

160B20450,420272024
(Fb)Underväxtröjning
före gallring

1 - 21

18160B20450,420272024Gallring1 - 21

129130B22502,920272024Naturvårdshuggning1 - 19

370G281002,020272024(F)Återväxtkontroll1 - 6

370G281002,020272024(F)Plantering1 - 6

571370G281002,020272022Föryngringsavverkning1 - 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 inom 2-5år (2024-2027)
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Åtgärdsöversikt

380G30901,620322028(F)Röjning främst löv1 - 23

530G26150,320322028
Gallring-Röjning främst
löv

1 - 16

1G2653,320322028(F)Röjning främst löv1 - 15

320G26150,220322028
Gallring-Röjning främst
löv

1 - 14

330G32750,920322028(F)Återväxtkontroll1 - 12

330G32750,920322028(F)Plantering1 - 12

330G32750,920322028(F)Markberedning1 - 12

306330G32750,920322028Föryngringsavverkning1 - 12

478290G24801,420322028
(A)
Föryngringsavverkning

1 - 10

42220T26500,720322028Gallring1 - 8

370G281002,020322028(F)Röjning främst löv1 - 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 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%gTrpGYL/hamcmavdhao[Skikt]

Löp
tillv

m3sk
Uttag

inkl tillväxt
A
n

Åtgärd AlternativBeskrivningFukt
VegTyp

TerrängG-yta
m2

Stam-
antal

Med
höjd

Med
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Ä
g

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Skifte 1

Myr60,27

Lämna de mest blockiga och branta delarna i söder orört som hänsynsyta vid avverkning.
Avdelningen är troligen för stenig och blockig för att markbereda före plantering.

Generell Kommentar:

2028-32
Röjning främst löv
(Följd)

24-27Återväxtkontroll (Följd)Delvis naturvård.

24-27Plantering (Följd)Olikåldrigt7(-0,1)

45717522-27Föryngringsavverkning
Mycket blockigt med
branter och stup södra
delen.

228029350 90 10 0 0K ,b722370G28S210012,16

Delvis blockigt.

Bergsklack med stup
nordvästra delen.

7(-0,1)

7,5Ingen åtgärdDelvis bergbundet.226020260 90 10 0 0PG361240G28G15511,65

Delvis luckigt.

Bergsklack med stup
sydvästra delen.

7(-0,1)

6,9Ingen åtgärdDelvis bergbundet.123016180 90 10 0 0PG220160G24G15011,44

Berg70,43

Myr60,42

9,51013022-23GallringDelvis bergbundet.227015160 90 10 0 0PG309180G26G14011,71
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gTrpGYL/hamcmavdhao[Skikt]

Löp
tillv

m3sk
Uttag

inkl tillväxt
A
n

Åtgärd AlternativBeskrivningFukt
VegTyp

TerrängG-yta
m2

Stam-
antal

Med
höjd

Med
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Ä
g

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Skifte 1

28-32Markberedning (Följd)

5,93069028-32Föryngringsavverkning
Iakttag hänsyn mot
sjö.

228028330 70 30 0 0PG286330G32S27510,912

Iakttag hänsyn mot
sjö.

Inslag asp västra
delen.

Blockigt västra delen.

6,1Ingen åtgärd
Något luckigt och
glest.

221019250 60 40 0 0PG264160G28G15011,711

4789828-32
Föryngringsavverkning
(Alternativ )

5,3Ingen åtgärdDelvis blockigt.229022270 90 10 0 0PG415290G24S18011,410

Iakttag hänsyn mot sjö.Generell Kommentar:

Varierande höjd och
dimension.

Delvis luckigt.

Olikåldrigt

Delvis bergbundet.7(-0,1)

5,6Ingen åtgärdStenigt och blockigt.1200172010 70 20 0 0PG681160G24G15514,39

7,4422028-32Gallring
Iakttag hänsyn mot
sjö.

2260192560 30 10 0 0PG164220T26G15010,78
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gTrpGYL/hamcmavdhao[Skikt]

Löp
tillv

m3sk
Uttag

inkl tillväxt
A
n

Åtgärd AlternativBeskrivningFukt
VegTyp

TerrängG-yta
m2

Stam-
antal

Med
höjd

Med
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Ä
g

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Skifte 1

Tomt

Annan mark150,217

Fornlämning; Väghållningssten vid väg.Generell Kommentar:

52028-32
Gallring-Röjning främst
löv

Fornlämning;
Fornåker.

5,72022-23Röjning främst löv
Delvis röjt södra
delen.

2007710 40 50 0 0PG830G26R21510,316

Ej planterat på yta som nyttjats som upplagsplats närmast väg.Generell Kommentar:

2028-32
Röjning främst löv
(Följd)

Fornlämning;
Fornåker.

0,322-23ÅterväxtkontrollEnstaka överståndare.200100 90 10 0 0PG31G26K2513,315

32028-32
Gallring-Röjning främst
löv

4,23022-23Röjning främst löv
Fornlämning;
Fornåker.

200650 40 60 0 0PG420G26R21510,214

Fornlämning;
Fornåker södra delen.

Enstaka överståndare
av tall, asp och björk.

12,21353022-23GallringUnderröjt227014150 80 20 0 0PG399160G30G13012,513

28-32Återväxtkontroll (Följd)

28-32Plantering (Följd)

28-32Markberedning (Följd)
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gTrpGYL/hamcmavdhao[Skikt]

Löp
tillv

m3sk
Uttag

inkl tillväxt
A
n

Åtgärd AlternativBeskrivningFukt
VegTyp

TerrängG-yta
m2

Stam-
antal

Med
höjd

Med
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Ä
g

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Skifte 1

2,8252022-23NaturvårdshuggningNaturvård223030700 20 80 0 0NS,b124270B26S39510,522

Gallring utförs vid torr eller frusen väderlek p g a dålig bärighet.Generell Kommentar:

Ingen åtgärd (Alternativ
)

Framtida lövdominans

182524-27GallringDelvis försumpat.

5,724-27
Underväxtröjning före
gallring (Förberedande
)

Sankt322018200 30 70 0 0PG60160B20G24510,421

Ev. skogsmark östra delen.Generell Kommentar:

Inägomark51,620

Gallring utförs vid torr eller frusen väderlek p g a dålig bärighet.Generell Kommentar:

Delvis luckigt och
glest. Varierande
virkesförråd.

Övervägande sankt.
Delvis alkärrskaraktär.

F d inägomark. Delvis
hagmarkskaraktär.

LandskapsvårdL(-0,1)

4,21293024-27NaturvårdshuggningNaturvård319018260 20 80 0 0NS,s375130B22S35012,919

K = Övrig kulturhistorisk lämning enl. RAÄ; Fyndplats av en lansspets, en pilspets samt ett dolkskaft av flinta.Generell Kommentar:

Inägomark51,518

Tomt
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Avdelningsbeskrivning

per ham3sk%gTrpGYL/hamcmavdhao[Skikt]

Löp
tillv

m3sk
Uttag

inkl tillväxt
A
n

Åtgärd AlternativBeskrivningFukt
VegTyp

TerrängG-yta
m2

Stam-
antal

Med
höjd

Med
diam

Trädslag
T G L Ä C

Mål-
klass

Virkesförråd
m3sk

SIHkl
Skikt

Ålder
år

Ä
g

Areal
ha
(-)

Avd
nr

Skifte: 1, Skifte 1

Eventuell gallring utförs vid torr eller frusen väderlek p g a dålig bärighet.Generell Kommentar:

Framtida lövdominans

Luckigt och glest.

Tegdiken

222024-27Gallring (Alternativ )F d inäga.

4,6Ingen åtgärdSankt316017190 30 70 0 0PG91110B20S14510,824

Färska vindfällen av gran och tall.
Eventuell källa centralt i avdelningen. Lämna hänsynsytor och naturvärdesträd av löv mot inägomarken i väster.

Generell Kommentar:

2028-32
Röjning främst löv
(Följd)

24-27Återväxtkontroll (Följd)

24-27Plantering (Följd)

24-27Markberedning (Följd)

4,76049522-23Föryngringsavverkning2290293710 90 0 0 0PG618380G30S29011,623

Naturvärdesobjekt enl.
SKS.

Grova aspar.

2,8252022-23NaturvårdshuggningNaturvård223030700 20 80 0 0NS,b124270B26S39510,522
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S2Huggningsklass:G28Ståndortsindex:

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
Ett relativt gammalt och grovt bestånd av gran, med inslag av björk. Större delen av beståndet är 
betydelsefullt ur ett ekonomiskt perspektiv genom produktion och uttag av ekonomiskt värdefullt virke. Men 
området är i södra delen delvis mycket blockigt med branter och stup. Denna del är svårtillgänglig och här är 
svårt att bedriva något rationellt skogsbruk. Därför har denna del stått orörd under längre tid. Här finns 
gamla, grova granar och viss förekomst av död ved. Skogstypen i södra delen kan förväntas vara eller 
komma att utvecklas till en betydelsefull miljö, som skydd/häckningsplats och som födosöksställe för ett 
flertal djur- och fågelarter. Området kan även vara eller komma att utvecklas till en värdefull miljö för flera 
arter av mossor, lavar, vedsvampar och insekter.  

Mål
Naturvårdsmål: Bevara och utveckla gammal, grov granskog i ett blockigt område med branter och stup. 
Bevara vilt-/fågelbiotop. Genom orördhet bevara och utveckla den stabila, fuktiga och skuggiga miljön samt 
skapa högre andel gamla, grova träd samt döende och döda träd i olika nedbrytningsstadier.

Produktionsmål: Produktion och uttag av ekonomiskt värdefullt virke av gran.

Åtgärd
Vid avverkning av beståndet lämnas de blockigaste och svårtillgängligaste delarna i söder orört för fri 
utveckling.

1 - 6

1090370722Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

1090370722100Huvud

Contorta
%

Ädellöv
%

Löv %
Gran

%
Tall
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd

K
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S3Huggningsklass:B22Ståndortsindex:

2,9 haAreal:

Skogliga data

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

Beskrivning
Ett variationsrikt lövdominerat område, av både delvis hagmarkskaraktär och delvis av alkärrskaraktär. 
Området utgörs av f d inägomark som växt igen med lövskog, i anslutning till nuvarande inägomark, väg, 
gårdens byggnader och annan bebyggelse. Skogen är både delvis tätare och delvis luckig och gles och 
därför är virkesförrådet varierande. Här växer främst al, björk och gran, med inslag av asp, sälg, rönn och 
enbuskar. En del äldre och grövre björkar, alar och hagmarksekar förekommer.  I östra delen finns högre 
inslag av gran och i västra delen växer mer asp. En del högstubbar av björk och al med vedtickor 
förekommer. Området kan förväntas vara eller komma att utvecklas till en betydelsefull miljö för ett stort 
antal växt- och djurarter, bl a kärlväxter, mossor, lavar, vedsvampar, insekter och fåglar. Områdets 
belägenhet i anslutning till bebyggelse, vägar och inägomark medför att det även har stor betydelse ur 
upplevelse- och landskapsvårdssynpunkt. 
  
Mål
Bibehålla eller öka lövandelen och trädslagsvariationen samt bevara och utveckla ett variationsrikt, ljust och 
öppet lövområde av hagmarkskaraktär, med grova lövträd. Skapa högre andel gamla och grova träd samt 
död ved i olika nedbrytningsstadier. Förhindra igenväxning av området samt bevara och utveckla luckiga, 
öppna miljöer, som är värdefulla för bl a kärlväxter och insekter. Bibehålla och utveckla en ljus och öppen 
landskapsbild.
 
Åtgärd
Avverka större delen av granen till förmån för lövträden. Ett visst inslag av gran bör dock tillåtas som skydd 
och boträd. Gallra och röj i lövet för att gynna dimensions- och kronutvecklingen på träden samt för att öka 
ljusinsläppet. Frihugg större hagmarksträd för utvecklande av deras kronor. Röj även fram yngre 
ersättningsträd, så att kontinuiteten av stora, vidkroniga hagmarksträd säkerställs även på längre sikt. Röj 
bort eventuell invandrande gran och inväxande lövsly i framtiden för att förhindra igenväxning. Spara döda 
träd samt gynna och spara bärande träd och buskar vid åtgärder. Nyskapa rikligt med högstubbar vid 
gallring och sätt gärna upp fågelholkar i området. Områdets naturvärden skulle gynnas av bete med djur.

1 - 19

8020130375Summa
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%
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%
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S3Huggningsklass:B26Ståndortsindex:

0,5 haAreal:

Skogliga data

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

Beskrivning
Ett område med mycket gamla, grova och långa aspar. Inslag av äldre, grova granar finns också. Många av 
asparna hyser bohål. En del stora, grova aspgrenar har nyligen blåst ner och ligger på marken och kommer 
att skapa värdefull död ved. Området är klassificerat som Naturvärdesobjekt vid Skogsstyrelsens inventering.
Området kan förväntas vara eller komma att utvecklas till en betydelsefull miljö för ett stort antal växt- och 
djurarter, bl a kärlväxter, mossor, lavar, vedsvampar, insekter och fåglar.
  
Mål
Bevara och utveckla ett område med gamla, grova aspar. Skapa högre andel gamla och grova träd samt 
död ved i olika nedbrytningsstadier. Bevara och utveckla grova aspar med bohål och häckningsplatser för 
olika fågelarter. Bevara och utveckla värdefull miljö för mossor, lavar och vedsvampar. Förhindra 
igenväxning av området samt bevara och utveckla luckiga, öppna miljöer, som är värdefulla för bl a 
kärlväxter och insekter
 
Åtgärd
Gran är tidigare avverkad i området. Vid avverkning av omgivande granskog bör större delen av granen 
avverkas även här till förmån för asparna. Eventuellt kan dock några granar lämnas för att fungera som 
skydd och boträd för fåglar. I övrigt föreligger inga direkta åtgärdsbehov förutom att röja bort eventuell 
invandrande gran och inväxande lövsly i framtiden för att förhindra igenväxning. Spara död ved vid åtgärder. 
Nyskapa gärna någon/några högstubbar och sätt gärna upp fågelholkar i området.

1 - 22

8020270124Summa

Annan

Underväxt

Skärm

ÖF

802027012495Huvud

Contorta
%

Ädellöv
%

Löv %
Gran

%
Tall
%

m3sk/ha
Totalt
m3sk

ÅlderSkikttyp

Virkesförråd

NS
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Fastigheten i landskapet.

Fastigheten Asaryd 2:3 utgörs av tre relativt geografiskt utspridda skiften och ligger öster om Asa, i Lammhults 
församling, Växjö kommun, Kronobergs län.

Södra har delat in sitt verksamhetsområde i 15 olika naturvärdesregioner. Syftet är att dessa skall ligga till 
grund för naturvårdsprioriteringar vid skogsbruksplanearbete, skogsvård och avverkning. Sett utifrån 
landskapsnivå ligger fastigheten i vad Södra benämner som ”Götalands högland”. Detta område kännetecknas 
av ett höglänt område med kort vegetationsperiod och skogar med delvis boreal prägel.

När det gäller fastighetens terräng- och markförhållanden, så är de varierande p g a att de tre olika skiftena är 
utspridda geografiskt. De båda södra skiftena utgörs främst av flackare, friska-fuktiga marker. På skiftet längst i 
norr är marken mer bergbunden, kuperad, stenig och blockig och här förekommer branter och stup.

Inriktning under planperioden.

Enligt certifieringsreglerna för PEFC och FSC ställs krav på att skogsägarens långsiktiga målsättning med 
skogsfastigheten och inriktningen på skogsbruket redovisas i den Gröna skogsbruksplanen.

Fastigheten planeras att säljas, vilket medför att kommande ägares målsättning med skogsfastigheten och 
skogsbruket är okända i nuläget. Åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen är därför generellt satta enligt Södras 
råd och rekommendationer för att bidra till ekonomisk lönsamhet i skogsbruket både på kort och lång sikt, en 
ekologiskt rik skogsmiljö samt handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkning 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.

I miljöstandarden för certifiering av skogsbruk enligt PEFC och FSC ställs krav på att minst 5 % av arealen 
frisk och fuktig skogsmark på sikt skall domineras av lövträd. Kravet gäller där naturliga föryngrings- och 
tillväxtbetingelser ger förutsättningar för löv. Dessa 5 % får enligt standarden ej utgöras av bestånd som är 
avsatta för naturvård, med målklassning NS eller NO, utan måste utgöras av bestånd som tillhör målklasserna 
PG eller K. En undantagsregel finns dock som säger att om andelen lövdominerade avdelningar med målklass 
NO/NS överstiger 5%, så får den överskjutande delen över 5% räknas in i andelen lövdominerade bestånd för 
att uppfylla miljöstandardens krav. Finns 10% lövdominerade NO/NS-områden, krävs alltså inga ytterligare 
lövdominerade avdelningar.  

Den Gröna Skogsbruksplanen används som underlag för certifiering enligt standarden för PEFC och FSC. 
Avdelningar som tillhör målklasserna PG och/eller K och som är lämpliga att skötas för att fortsättningsvis vara 
eller på sikt utvecklas mot att bli lövdominerade redovisas i rapporten; ”Sammanställning lövdominerade 
bestånd”.

Naturvård på fastigheten.

Ingen tidigare Grön skogsbruksplan, där målklassificering har utförts finns upprättad på fastigheten. 
Naturvärdesinventering och målklassificering har utförts och naturvårdsavsättningar har gjorts i denna plan. Se 
sammanställningar och rapporter; "Skogens fördelning på målklasser" samt "Gröna kommentarer" för 
respektive avdelning.   

Kommentarer till ASARYD 2:3
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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.

Som fornlämning enligt kulturmiljölagen bedöms alla lämningar som kan antas ha tillkommit före 1850. 
Lämningar som kan antas tillkomna efter 1850 bedöms som kulturlämningar. Eventuella fornminnen och 
kulturlämningar registrerade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) på fastigheten är i förekommande fall noterade i 
beskrivnings- eller kommentarsfältet för respektive berörd avdelning i avdelningsbeskrivningen. Fasta 
fornlämningar är även markerade i kartan med kantigt fornminnes-”R” (runmärke). Eventuella fornåkrar är 
inritade i kartan som ytor med lodrätt rastrering. Övriga kulturhistoriska lämningar är i förekommande fall 
markerade med ett "K" i kartan. Vid skogliga åtgärder - särskilt vid markberedning - måste hänsyn och 
aktsamhet iakttagas till eventuella forn- och kulturlämningar, så att de inte skadas. I en del fall kan även 
lämningarna behöva röjas och huggas fram för att synliggöras och framhävas. Högstubbar - s k ”kulturstubbar” 
lämnas lämpligen runt berört område för att markera att något speciellt finns i området. Kontakta berörd 
Länsstyrelse före åtgärder för samråd. Långt ifrån alla fornlämningar är hittade och dokumenterade. Det betyder 
att lämningar kan finnas som inte är beskrivna i skogsbruksplanen. Därför är det viktigt att vara uppmärksam 
vid alla skogliga åtgärder och vid osäkerhet kontakta berörd Länsstyrelse eller museet för konsultation.

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.
I många fall krävs även numera samråd med Skogsstyrelsen minst sex veckor innan dikesrensning påbörjas. 

Detta gäller bland annat rensning av diken som kan ha en tydlig negativ påverkan på sjöar och vattendrag. 

Samråd krävs också för rensning av diken i eller i anslutning till områden med höga naturvärden eller diken 

som växt igen mycket, men inte tillräckligt för att åtgärden ska klassas som markavvattning.

Fastighetsgränser bör återkommande ses över, siktröjas och hållas uppmärkta med bestående markeringar. 

Vattnet på fastigheten samt eventuella Vattenskyddsområden

Inventering av vattendrag har utförts på fastigheten och Blå målklassning av eventuella naturliga vattendrag har 
i förekommande fall genomförts. På fastigheten finns grävda diken, men fastigheten berörs inte av några 
naturliga bäckar eller åar, som är aktuella att klassificera vad gäller Blå målklassning.

Fastigheten berörs inte av några Vattenskyddsområden.
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Fastigheten utgörs till 27,9 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 22,3 ha (79,8 %) frisk och fuktig skogsmark.

Sammanställning lövdominerade bestånd

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

Befintligt lövdominerade bestånd

6,4%1,4Summa(PG + K)

15,0%3,3Summa(NO + NS)

21,4%4,8Summa

PG3,7%0,80 30 70 0 0451 - 24

NS2,1%0,50 20 80 0 0951 - 22

PG1,7%0,40 30 70 0 0451 - 21

NS12,9%2,90 20 80 0 0501 - 19

PG1,0%0,20 40 60 0 0151 - 14

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

5,4%1,2Summa(PG + K)

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

5,4%1,2Summa

PG3,7%0,80 30 70 0 0451 - 24

PG1,7%0,40 30 70 0 0451 - 21

Målklass
Andel av

frisk + fuktig
Areal

ha
Trädslag
T G L Ä C

ÅlderSkifte - Avd
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