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Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och 
vatten
Vid rådgivningen I fält, den 2014-02-21 deltog LÖFGREN, ANN-BRITT och 
Sjöstedt, Fredrik samt Stefan Eklund från Skogsstyrelsen.

Under rådgivningen diskuterade vi vilka åtgärder som kan vara lämpliga på 
fastigheten för att gynna miljö- och/eller produktionsvärden i anslutning till 
vattendrag och våtmarker i skogslandskapets vattensystem. Behovet av 
hänsyn ökar på grund av den pågående klimatförändringen. De åtgärder som 
vi kom fram till framgår av texten nedan och av bifogad karta.

Delområde 1/ Södra delen ett område som domineras av medelålders och 
gamla ekar. Norrut övergår skogen till mer tall och ett inslag av gran, björk, 
asp och enstaka andra lövträd.
I första hand frihuggs ek, ju äldre och grövre desto mer värdefulla är de för 
den biologiska mångfalden. Avverka gran i första hand. Enstaka gran kan 
lämnas i större luckor. Tall frihuggs med samma motiv som för ek. I den mån 
ek behöver kapas p.g.a. att de är en säkerhetsrisk, kapas stammen en bit upp 
till en högstubbe. Grova grenar som sträcker sig ut över stigen kan kapas vid 
stammen så att tillväxtzonen inte skadas. Spara torra stående träd. Längs 
stigen i södra delen kan luckor i zonen mellan stig och vatten huggas fram för 
att förbättra upplevelsen av promenaden med sjöglimt. Spara grupper med 
träd och röj regelbundet lövuppslag.

Delområde 2/ Detta område domineras av medelålders ek med enstaka inslag 
av tall och andra lövträd. Avdelningen ligger i en zon mellan tomter och 
vattnet och en välanvänd stig går genom området. Här har utsikthuggning 
utförts och trädskiktet har blivit glest. Inga träd behöver frihuggas i norra 
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delen längs stigen som leder till bryggan. Däremot kan unga ekar väljas ut och 
gynnas genom frihuggning som på sikt kan växa upp och bli gamla och grova.
  Södra delen är en liten kulle med tall, ek, gran, asp och björk samt ett 
buskskikt av hassel och enbuskar. Det finns ett önskemål om att göra detta 
område mer attraktivt och lättillgängligt genom att ta bort större buskage. Det 
kan göras genom att röja bort täta busksnår men att lämna hasselbuketter med 
stora socklar. I övrigt kan gran avverkas, i första hand nära äldre ek och tall. 
Grova grenar på ekar kan kapas vid grenarnas tillväxtzon. Enstaka stående 
döda träd sparas.

Delområde 3/ En långsträckt kulle med talldominerad äldre tallskog och ett 
delvis stort inslag av gran. En stig går runt området. Även här frihuggs ek i 
första hand på bekostnad av gran. Välj ut siktgator så att utsikt ut mot vattnet 
skapas genom att avverka i zonen mellan stigen och vattnet. Spara grupper 
med träd och håll efter lövuppslag. I stamrika partier med unga tallar väljs 
utvecklingsbara träd ut och gynnas genom att röja bort stammar som 
konkurrerar med de utvecklingsbara träden.

Delområde 4/ Ett större område som till stor del tidigare varit uppodlat och 
där man sannolikt även bedrivit bete för länge sedan. Partier med medelålders 
ek växer bl.a. i norra delen. Hela området har ett trädskikt med tall och gran 
där trädlagens dominans varierar över området. Ordinära lövträd främst björk 
och asp förekommer också. Här bör en större utglesning ske i första hand av 
gran men i stamrika talldominerade partier kan även tall gallras. Frihugg ek, 
spara även lövträd av olika arter. Kör inte sönder marken med tunga 
maskiner. Träd och trädgrupper som absolut ska sparas markeras i fält. 
Kraftledningar gör att försiktighet med gallringen bör beaktas.    

Med vänlig hälsning
Stefan Eklund
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