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Inledning och bakgrund
Denna skötselplan är utformad för Knivsta kommuns skogs- och naturmark. Planen omfattar den
skogs- och naturmark som Knivsta kommun och Alsike fastighets AB äger, sammanlagt 522 ha.
Planen syftar till att ge skötselförslag för de inventerade markerna med särskilt fokus på bevarande av
naturvärden och främjande av friluftsliv, och erbjuder också en översikt av hela områdets nuvarande
biologiska och sociala värden. Planen innefattar inte den grönska som kan betraktas som parkmark
inne i tätorterna Knivsta och Alsike. Planen innefattar inte heller den mark som ingår i ”Alsike nord”.
Det senare beror på att byggnationen i Alsike Nord medför så stora förändringar inom planperioden,
att en skötselplan över området skulle bli inaktuell innan planen tas i bruk. Alsike Nord kommer att
läggas till i skötselplanen i ett senare skede.
Metoden för skogsskötseln i denna plan är ett kontinuitetsskogsbruk som grundar sig på naturlig
föryngring där de huvudsakliga avverkningsmetoderna är luckhuggning, stamvis blädning eller plockhuggning och små hyggen med fröträd. På landskapsnivå är målet att skapa ett varierande landskap
med en mosaik av olika typer av natur och skog med varierande ålder och artsammansättning.
Åtgärdsförslagen i skötselplanen utgår från skogens nuvarande värden och förutsättningar och de
skötselmetoder som föreslås ska inte ske på bekostnad av nuvarande eller potentiella natur- och
friluftsvärden. I skötseln av den tätortsnära skogen är målet att utveckla en varierande helhet inom
vilken olika typer av rekreation kan samverka på bästa möjliga sätt och där olika naturtyper och
naturvärden tas till vara.
Planen är utarbetad av Upplandsstiftelsen och Knivsta kommun under tiden maj-september 2013.
Arbetet har utförts av forstmästare Paulina Nordling i samarbete med en projektgrupp bestående av
Josefin Edling på Knivsta kommun, Pär Eriksson och Gillis Aronsson på Upplandsstiftelsen. Arbetet
har utförts med metoder som är speciellt utformade för projektet och planen innefattar en beskrivning
av nuvarande bestånd, deras natur- och friluftsvärden, målbild och skötselförslag. En förteckning över
områdets särskilt värdefulla träd finns i bilaga 1.
Som underlag för denna plan finns sedan tidigare två traditionella skogsbruksplaner. Skötselplanen ska
fungera som en åtgärdsplan och ett komplement till ikraftvarande skogsbruksplan. Skötselplanen är
den som i sista hand styr skötseln och ger en mer detaljerad beskrivning av åtgärderna ur frilufts- och
naturvårdssynpunkt. I karta 1 ses de två skogsbruksplanernas avgränsningar inom markområdet för
skötselplanen

Markområde
Det planlagda området utgör sammanlagt 522 ha naturmark, där 507,7 ha är skogsmark och 14,3 ha
våtmark. Av skogsmarken består ca 38 ha av öppen eller glest skogsbevuxen gräs- och hagmark. Det
inventerade området befinner sig kring Knivsta och Alsike samt ett enskilt bestånd kring Eda
lägergård vid Norrsjön. Karta 1 illustrerar det planlagda områdets geografiska utbredning.
Den inventerade marken består idag av tätortsnära skog som används flitigt för rekreation i form av
både motionerande, bär- och svampplockning, barnlek och längre ifrån bebyggelse till viltvård och
jakt. Stigar och mindre gång- och cykelvägar påträffas därför i stor utsträckning. I de områden som är i
direkt anslutning till eller mycket nära bosättning är slitaget på marken och växtligheten stort. Längre
från bebyggelse och i större skogsområden är trycket inte lika påtagligt.
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Vad gäller naturen innefattar området en variation av både orörd naturskog, kontinuitetsskogsbruk och
skog med naturvårdsmål. Såväl gammal som ung både löv-, barr- och blandskog förekommer. Ställvis
finns rikligt inslag av ädellövträd och ställvis riktigt grova träd. Några mindre sumpskogar
förekommer och en större våtmark samt några betade hagmarker. Området är relativt rikt på fornlämningar.

Karta 1. Det inventerade områdets geografiska utbredning. Markområde 1 sammanfaller
huvudsakligen med skogsbruksplanen över Alsike fastighets AB:s marker och markområde 2
med skogsbruksplanen för Knivsta kommuns marker.
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Planperiod
Skötselplanen gäller över en tioårsperiod, 2014-2023. Under 2023 ska planen följas upp och revideras,
med nya inventeringar och åtgärdsprogram. Målet är att natur- och friluftsvärdet ska ha ökat på flera
av de områden som brukats under planperioden

Inventeringsmetoder
Inventeringen av området har utgått ifrån tidigare beståndsindelningen i två traditionella skogsbruksplaner över samma område. Uppgifter om virkesförråd är också hämtade härifrån. Vissa
förändringar i gränser och indelning har gjorts vid behov och ytterligare några mindre skogsbestånd
har lagts till. Resultatet blev 234 bestånd av vilka en översiktlig beskrivning hittas i
beståndsbeskrivningen i denna rapport.
Samtliga bestånd har besökts minst en gång och i inventeringen har trädslag, arter i fält- och buskskikt
samt ålder och träddiameter registrerats. Samtliga bestånd har dessutom tilldelats ett frilufts- och ett
naturvärde. I inventeringen har även stigar, övriga anordningar, fornlämningar och enskilda träd eller
för beståndet ovanliga naturvärden registrerats. De enskilda trädens diameter har registrerats speciellt
då denna varit större än 50 cm i diameter. Utgående ifrån beståndens egenskaper har sedan
åtgärdsförslag och skötselråd utarbetats. Inventeringsprotokollet som använts i fältarbetet finns som
bilaga till denna rapport (Bilaga 4).

Naturvärdes- och friluftsvärdesbedöminingar
Varje bestånd i planen har klassats med ett natur- och ett friluftsvärde på en skala från 1-3, där 1 är det
högsta värdet och 3 det lägsta. Bestånden är betygsatta i enlighet med den variation i värde som det
planlagda området innefattar och har således inget att göra med nationell värdesättning utan hänför sig
specifikt till markområdet för denna plan.
Bestånden med naturvärde i klass tre är i allmänhet brukad, homogen skog med liten variation i trädslag och ålder och som endast innehåller vanligt förekommande arter. Hit hör också de skogar som
inte brukas, men som p.g.a. slitage eller läge inte har möjlighet att uppnå höga naturvärden. Klass två
på naturvärdesskalan beskriver skogar med vissa naturvärden, t.ex. rikt inslag av triviala lövträd eller
förekomst av ädellövträd samt variation vad gäller ålder och arter eller bestånd som innehåller död
ved, någon ovanligare art eller indikatorart. Bestånden som tilldelats klass ett på naturvärdesskalan är i
huvudsak naturlig sumpmark, barrdominerad naturskog, hagmark och gamla lövskogar med grova
stammar och död ved eller med ett rikligt inslag av ädellövträd och ovanligare arter.
Friluftsvärdena avspeglar bedömning av områdets användning, popularitet, åtkomlighet och läge samt
framkomlighet och förekomsten av stigar, vägar eller andra friluftsanordningar.

9

Karta 2. naturvärden
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Karta 3. friluftsvärden
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Målbilder
För att styra skötselinsatser i skog- och naturmark i rätt riktning har varje bestånd tilldelats en målbild.
Målbilden beskriver den vegetationstyp som beståndet har möjlighet att utvecklas till på lång sikt.
Målbilden ska också vara den som på bästa möjliga sätt tar till vara beståndets sociala värde och
naturvärde. Skötselåtgärderna i planen är avpassade för att nå varje områdes målbild. Målbilderna är
anpassade efter markens naturliga ståndorter och befintliga vegetation.
I vissa bestånd är målbilden redan uppnådd, och där planeras skötseln så att målbilden upprätthålls
eller utvecklas. I andra bestånd krävs skötsel och tid för att nå målbilden. Flera områden kommer inte
att nå målbilden under planperioden, utan kräver mer tid.

Bestånden är indelade i sex olika typer av målbilder enligt följande:
Barrdominerad naturskog:
Kontinuitetsskogsbruk:
Bostadsnära skog:
Löv- och blandskog med särskilda värden:
Sumpskog/våtmark:
Öppen gräs- och hagmark:

49,4 ha
249,9 ha
67,8 ha
81,7
31,1 ha
42,2 ha

(9,5 %)
(47,9 %)
(13,0 %)
(15,6 %)
(6,0 %)
(8,1 %)
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Karta 4. Målbilder
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Fördjupade målbeskrivningar och skötselmetoder
Målbild och skötsel - Barrdominerad naturskog
Beskrivning
De bestånd som har barrdominerad naturskog
som målbild består idag främst av redan
gammal barrskog, både talldominerad hällmark
och grandominerad skog.
Bestånden har
möjlighet att utveckla ett högt naturvärde
förknippat med grova stammar och ett rikligt
inslag av död ved. Naturskogsmiljön gynnar
både svampar, insekter och hackspettar.

Skötsel
Skötseln i den barrdominerade naturskogen
grundar sig på fri utveckling. Ingrepp får
endast ske i fall där friluftsvärden störs, till
exempel bärgning av stammar som fallit över
stigar, eller i form av punktinsatser, som
friställning av vissa biologiskt värdefulla träd.
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Målbild och skötsel - Kontinuitetsskogsbruk
Beskrivning
Till denna klass hör de skogar som har
generellt låga naturvärden och där det bedrivs
skogsbruk, eller som inte räknas som
”bostadsnära skog”. Skogarna är mestadels
barrdominerade med liten variation i trädslag
och ålder.

Skötsel
Skötseln grundar sig på särskilt naturanpassade
skötselmetoder. Målet är att öka natur- och
frilufts-värdet i flera av dessa bestånd så att de
på sikt kan ges en högre klassning. Död ved,
evighetsträd och en hög variation av träslag
och ålder ska eftersträvas. Man ska endast
tillämpa naturlig föryngring och avverkningar
bör därför ske genom luckhuggning, stamvis
blädning, plockhuggning eller fröträdställning.
Gärna får avverkningsmetoderna skifta från
bestånd till bestånd för att skapa variation i
landskapet. Gallringar ska sträva till att skapa
variation i trädslag och ålder och i många fall
uppmanas till att gynna lövträd.
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Målbild och skötsel - Bostadsnära skog
Beskrivning
Kategorin bostadsnära skog hänför sig till
bestånd i direkt eller mycket nära anslutning
till bebyggelse. Till gruppen hör även smala
skogsremsor, till exempel mellan bebyggelse
och vägar. Skogarna är generellt mycket
använda för olika slag av rekreation och är
utsatta för ett stort slitage. Dessa skogar har
därför oftast låga naturvärden. Målet med den
bostadsnära skogen är att vara lättillgänglig,
inbjudande och lämpa sig för både barnlek och
skogspromenader.

Skötsel
Skötseln i de bostadsnära skogarna varierar
från enskilda punktinsatser som friställning av
värdefulla träd till insatser som främjar
rekreation och tillgänglighet. Det kan vara
mindre röjningar och gallringar för att öppna
bestånden för barnlek eller promenader. Inga
större insatser planeras i denna typ av skog.
Miljön ska hysa en hög andel gamla träd.
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Målbild och skötsel - Löv- och blandskog med särskilda värden

Beskrivning
Löv- och blandskogarna består i dag av både
yngre och äldre friska, lövrika skogar. Inslaget
av ädellövträd är speciellt rikt i vissa äldre
bestånd, medan de yngre främst utgörs av asp
och björk. Barrträd förekommer främst som
granunderväxt eller i form av grova tallar.
Riktigt grova stammar av till exempel ek, asp
och sälg förekommer i en del av bestånden.
Löv- och blandskogsbestånd ökar den
biologiska mångfalden både på lokal- och
landskapsnivå.

Skötsel
Förutom uttag av lövträd kan barrträd
(vanligen yngre gran) tas ut för att få en högre
andel lövträd. Vid gallring och röjning bör man
eftersträva att skapa gläntor och variation i
trädslag och ålder. Andra skötselmetoder för
löv- och blandskog är punktinsatser vid
friställning av enskilda träd eller trädgrupper.
Äldre lövskog kan ibland också lämnas till fri
utveckling. Generellt är målet att behålla eller
öka mängden lövträd i samtliga bestånd.
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Målbild och skötsel - Sumpskog/våtmark

Beskrivning
Sumpskogarna består mestadels av mindre
skogsområden med ett rikt inslag av lövträd
och kärrvegetation. I dessa fuktiga miljöer
gynnas sumpmarksarter och naturtypen bidrar
till att skapa variation i landskapet. Våtmarkerna är till skillnad från sumpskogarna
inte skogsbeklädda och har inslag av öppet
vatten. Dessa miljöer gynnar vattenarter och
fågelliv.

Skötsel
Sumpskogarna och våtmarkerna kräver som
regel ingen skötsel och en fri utveckling
lämpar sig därför bäst för den här typen av
markområden. Då skapas ett naturligt inslag av
död ved och självföryngring. Punktinsatser i
form av vassbekämpning eller för friluftslivet
kan bli aktuella i vissa områden.
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Målbild och skötsel – Öppen gräs och hagmark
Beskrivning
Denna klass utgörs av öppen eller glest
skogsbeklädd mark som av olika anledningar
har hållits öppen med hjälp av hävd. Det kan
också röra sig om mark som befinner sig i
olika stadier av igenväxning. Öppna marker
kan hysa av en rik örtflora och olika buskar
samt friställda träd med välutvecklade kronor.
Hagmarken, med ett kontinuerligt bete, är
mark med höga naturvärden. Ohävdade öppna
gräsmarker med mindre skogsdungar eller
enskilda träd kan ges högre värde genom en
kontinuerlig slåtter och friställning av
karaktäristiska träd.

Skötsel
På gräs- och hagmarken är skötselmetoden
slåtter eller bete. Markerna ska inte gödslas.
Hävden ska variera i intensitet med hänsyn till
befintliga naturvärden, exempelvis hårdare
bete för att värna ängssvampar, där sådana
förekommer, eller svagare hävd för att främja
en örtrik flora och fjärilsfauna. Träd sköts så
att de står solexponerade och kan utvecklas till
grova träd. Hänsyn ska tas till bärande och
blommande buskar. Saknas möjligheter till
traditionell hävd får marken hållas öppen
genomröjning.
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Skötselmetoder och åtgärder
Skötselförslagen är framtagna med syfte att ta hänsyn till skogens värden ur flera aspekter där
ekonomisk avkastning är underordnat naturvård, rekreation och friluftsliv. I flera fall bedöms olika
skötselinsatser främja sistnämnda värden, exempelvis genom uttag av barrträd, försiktig röjning och
gallring, friställning av gamla lövträd och tallar eller genom öppethållande av gräs- och hagmarker.
I några fall bedöms att den optimala skötselformen är att inte utföra någon skötsel alls, så kallad ”fri
utveckling”. Den sammanlagda arealen som på detta sätt ska få utvecklas mot naturskog eller är
sumpskog och våtmark, är 80 hektar. Detta motsvarar 15 % av den totala arealen som kartlagts.
En stor del av kommunens skogsmark ska enligt planen brukas (249,9 ha eller 47,9 %). Genom detta
bruk ska den biologiska mångfalden främjas och skogen utvecklas till att främja friluftsliv och
upplevelsevärden.
Den skötsel som krävs för att uppnå varje bestånds målbild illustreras i karta 8 och 9. Skötseln är
indelad i sex kategorier; fri utveckling, bostadsnära naturvård, punktinsats, miljöanpassat skogsbruk,
slåtter/bete och uttag av barrträd. Punktinsatserna avser lokala åtgärder som friställning av enskilda
träd, skapande av död ved eller ställvis röjning/gallring. Bostadsnära naturvård innefattar sådan typ av
skötsel som främst är ämnad att gynna områdets rekreationsmöjligheter och naturvärden, t.ex. röjning
eller försiktig gallring för ökad framkomlighet och där särskild hänsyn tas för att t.ex. undvika
körskador.
En förteckning över aktuella åtgärder under planperioden (10 år) samt tydligare kartor över dessa finns
i bilaga 2. Beståndsbeskrivningen i denna rapport innehåller noggrannare anvisningar för föreslagna
åtgärder.
Avverkning
För att bedriva ett så naturanpassat skogsbruk som möjligt är planen helt inriktad på självföryngring
och avverkningsmetoder med vilka marken aldrig helt kalhuggs, så kallat kontinuitetsskogsbruk.
Hyggesytor kan användas men innebär alltid att minst 50 träd/ha lämnas som evighetsträd och att
avvikande biotoper (fuktig mark, hällmark m.m.) lämnas orört. Marken föryngras sedan naturligt och
de trädslag som etableras sköts så att variationen i trädslag tas till vara i kommande åtgärder (röjning
och gallring).
Röjningar och gallringar är under perioden (10 år) inriktad på att öka andelen lövträd och generellt en
större olikåldrighet bland träden. Avverkningar i olika former ska också utföras så att större variation i
form av gläntor med solinstrålning skapas, liksom att förtätningar med viss självgallring och större
mängd död ved sparas. Luckhuggning, plockhuggning och stamvis blädning där enskilda träd eller
trädgrupper avverkas, kan användas som metod där variation i ålder behövs. I framtiden kan sedan en
lämplig blädningsskog utvecklas med träd i alla höjdskikt.
Död ved
Döda och döende träd är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och är livsmiljö för många
tusen arter. Under den kommande 10-årsperioden ska mängden död ved öka generellt. Samtliga
bestånd ska hysa död ved i olika former som avspeglar beståndets trädslagssammansättning och ålder.
Undantag gäller för bostadsnära skog där lägre andel kan godtas.
Fram för allt ska inslaget av döda och döende träd av grövre dimensioner öka. Målsättningen bör på
lång sikt vara att det finns minst en grov låga (vindfälle) och en grov högstubbe per hektar spritt inom
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hela skogsinnehavet. Observera att mängden kan vara betydligt högre i vissa bestånd. Som grova träd
räknas de som har en stamdiameter över 40 cm i diameter i brösthöjd.
Lövträd
Nuvarande lövträdsandel inom området uppgår till 18 % av virkesvolymen (år 2013). Målsättningen är
att inslaget ökar till minst 20 % inom planperioden. Trädslagsfördelningen ska representera det
naturligt förekommande lövträden i området. Äldre ädla lövträd ska vid behov frihuggas. Friska
skogsalmar och askar ska alltid värnas och gynnas.
Övrig hänsyn
Inom det planlagda området ska stor försiktighet gälla för underhåll av gamla dikessystem och
skyddsdikning utförs inte. Vid all avverkning ska körskador undvikas, liksom raka körvägar för att
inte skapa gator med långt siktdjup i skogen. Befintliga stigar ska hållas rena från ris och avverkningsavfall. Lättare former av markberedning kan komma i fråga om det finns starka skäl att misstänka att
föryngringen kommer att bli mycket dålig. Hänsyn ska alltid tas till kända förekomster av rödlistade
arter eller andra sällsynta växter och djur.
Skötselrutiner
I beståndsbeskrivningarna finns det mesta av det underlag som ligger till grund för att målbilden ska
kunna uppnås. Vid varje skoglig åtgärd ska beståndsbeskrivning och fältbesök ligga till grund för den
skötselmetod man väljer att använda. Inför varje åtgärd ska beståndet sökas i de öppna databaserna;
”Artportalen”, ”Skogens pärlor” och ”Fornsök”, för att kontrollera om ny kunskap har framkommit
sedan denna skötselplan skrevs.
I de fall åtgärden är mer omfattande och i ett bostadsnära läge ska den föregås av en grannsamverkan,
där närboende ges möjlighet att lämna sina önskemål inför avverkningen.
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Skötselåtgärder under planperioden
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Skötselåtgärder under planperioden
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Skötselåtgärder under planperioden
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Beståndsbeskrivningar och åtgärder

Teckenförklaring för kategorisering av rödlistade arter
Hotkategori i Sverige enligt rödlistan 2010
CR = Critically endangered
Akut hotad
EN = Endangered
Starkt hotad
VU = Vulnerable
Sårbar
NT = Near threatened
Nära hotad
DD = Data deficient
Kunskapsbrist
Övrigt
s
= Signalart enligt Skogsstyrelsen 2005

BESTÅND 1
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,6 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 9 cm.
Tall: 30 %
Gran: 30 %
Löv: 40 %

Beskrivning:

Luckigt blandbestånd med björk och gran samt tall och björk i norra delen. Täta partier
blandas med öppna gläntor och mindre bergshällar. Fältskiktet består främst av lav,
ljung och lingon, men i fuktigare partier förekommer bl.a. fräken och älggräs. I
buskskiktet växer någon en.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog med fuktigare partier och bergsgläntor.

Åtgärder:

Röjning inom 5 år. Gynna lövträd, lämna bergspartier och fuktiga ytor orörda.

BESTÅND 2
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,7 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 10 %
Gran: 60 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Friskt blandbestånd med gran, björk, asp och lite tall. Vissa partier är fuktigare med
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mer lövträd. Fältskiktet består av vanliga skogsarter som lingon och blåbär. I fuktigare
områden älggräs, tåg, vitmossa, örnbräken och fräken.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog med inslag av fuktigare partier.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 3
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,3 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 31 cm.
Tall: 30 %
Gran: 50 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Gammal frisk granskog med inslag av både tall och björk. En naturlig bäckfåra
(Pinglaström) rinner genom beståndet, varvid växtligheten är frodigare. Här växer
någon grov asp samt buskar i form av druvfläder och måbär. I fältskiktet förekommer
trolldruva (s), vicker och ormbär (s). I övrigt består fältskiktet av bl.a. ekbräken,
blåsippa (s), smultron, ekorrbär, harsyra, örnbräken och blåbär. Skägglav växer på
gamla granar. Både lågor och torrträd förekommer i beståndet.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Bestånd med gamla och grova träd, naturlig föryngring,
trädkontinuitet och ett naturligt inslag av död ved. Naturlig bäckfåra som skapar en
fuktig miljö och gynnar fält‐ och buskskikt.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 4
Skogsmark:
Huvudskikt:
Fröträd:

2,8 ha.
Medelålder 5 år
Medelålder 105 år, medeldiameter 32 cm.
Tall: 100 %

Beskrivning:

Beståndet är en kalyta med fröträd av tall. Någon grov asp, björk och mindre gran
finns bevarade på området. I plantväg förekommer både gran, tall, asp och någon
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björk. I buskskiktet växer druvfläder och fältskiktet består av bl.a. örnbräken, fräken,
lingon, blåbär, liljekonvalj och tåg. Lite död ved i form av lågor och torrträd
påträffas.
Enskilda träd: Jätteasp (ca 75 cm) och två något mindre aspar (ca 45 cm).
Stigar:

Stig längs södra kanten av beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Flerskiktad blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Utveckla på sikt flerskiktad blandskog med rikt
lövträdsinslag och grova träd.

BESTÅND 5
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 70 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Beståndet består av sumpskog med främst varierande storleks tall. Yngre björk
förekommer också. Fältskiktet består huvudsakligen av sumparter så som starr,
vitmossa, tuvull och vattenklöver.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Sumpskog. Fuktig mark med både löv‐ och barrträd, torvmarksarter och ett naturligt
inslag av död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 6
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,5 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 18 cm.
Tall: 30 %
Gran: 40 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Blandbestånd med gran, tall, någon asp och björk. I fältskiktet förekommer
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huvudsakligen blåbär, husmossa, väggmossa, lingon och örnbräken. Buskskiktet är
knappt med någon hassel, brakved och hallon.
Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Barrskog med lövinslag.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtida gallringar gynnas lövträd.

BESTÅND 7
Skogsmark:
Huvudskikt:

6,7 ha
Medelålder 70 år, medeldiameter 27 cm.
Tall: 60 %
Gran: 40 %

Beskrivning:

Friskt barrdominerat bestånd med tall, gran, någon asp och björk. I beståndet finns det
variation mellan kargare talldominerade partier och friskare mark med huvudsakligen
gran. Fältskiktet består av bl.a. örnbräken, blåbär, liljekonvalj och lingon samt fräken
ställvis och lav och ljung på bergsklackar. I buskskiktet förekommer någon en.

Stigar:

Stig löper längs beståndets norra kant.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad barrdominerad skog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Framtida ingrepp tar till vara variation i ålder och
trädslag och gynnar naturligt uppslag av lövträd. Avverkningar kan ske inom principen
för naturlig föryngring med hjälp av luckhuggning eller plockhuggning. Fuktigare
partier och bergspartier lämnas orörda.

BESTÅND 8
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 50 år, medeldiameter 26 cm.
Gran: 100 %

Beskrivning:

Fuktigt granbestånd med fräken, örnbräken, blåbär, ekorrbär och lingon i fältskiktet.
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Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Frisk granskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 9
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,2 ha
Medelålder 5 år.

Beskrivning:

Beståndet är en kalyta med plantor av både gran, björk och tall. Ställvis dåligt med
plantor, dock. Naturvårdsträd i form av asp, tall, björk, och mindre gran förekommer. I
fältskiktet växer bl.a. örnbräken, fräken, lingon, stenbär, tistel, nässla och tåg. På
mindre bergsparti förekommer lav, ljung och lingon. Någon en påträffas i buskskiktet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog med åldersvariation.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Framtida röjning gynnar lövträd och variation i
trädslag.

BESTÅND 10
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,2 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 50 %
Gran: 20 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Sumpskog belägen på en kalyta. Trädslagen är tall, gran, björk och lite klibbal. I
fältskiktet förekommer vitmossa, starr, blåbär, skogskovall, tuvull, tranbär,
skvattram, odon och lummer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog. Naturlig sumpskog med både löv‐ och barrträd, rikligt med kärrväxtlighet
och naturligt inslag av död ved.
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Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 11
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,5 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 100 %

Beskrivning:

Naturlig hällmark med fina bergstallar och någon gran. I Fältskiktet huvudsakligen lav,
lingon, blåbär och ljung och i buskskiktet en.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Naturlig hällmark med fina krokiga tallar.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 12
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 20 %
Gran: 20 %
Löv: 60 %

Beskrivning:

Tätt lövrikt blandbestånd med tall, gran och björk. Beståndet är varierande och har
mindre öppna gläntor. Fältskiktet består av gräsarter, vitmossa och blåbär samt lingon
på öppnare mark.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Röjning (inom 5 år). Gynna lövträd och gallra främst ut gran.
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BESTÅND 13
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,0 ha
Medelålder 40 år, medeldiameter 19 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Gallrat ungt bestånd med tall, någon björk och gran. I fältskiktet lingon, blåbär, gräs,
husmossa, väggmossa, örnbräken och skogsstjärna. Plantor av gran, björk och enstaka
ek förekommer. I buskskiktet någon en.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtida gallringar gynnas lövträd.

BESTÅND 14
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,9 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Björk: 20 %

Beskrivning:

Röjt blandbestånd med gran, tall och björk. Fältskiktet består av ekorrbär, stenbär,
vitmossa, ekbräken, älggräs, blåbär och lingon. Beståndet är ojämnt vad gäller både
täthet, ålder och trädslag.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtida gallringar gynnas lövträd och variation i
ålder.

BESTÅND 15
Skogsmark:
Huvudskikt:

6,2 ha
Medelålder 50 år, medeldiameter 25 cm.
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Tall: 40 %
Gran: 20 %
Löv: 40 %
Beskrivning:

Friskt blandbestånd med tall, gran, asp och björk samt någon sälg, enstaka stamrönn
och ung ek. Lite klibbal påträffas i norra delen av beståndet. Asp förekommer speciellt
i södra delen. I buskskiktet finns någon en och plantor av asp, gran, enstaka rönn och
oxel förekommer. I fältskiktet blåbär, örnbräken, husmossa, väggmossa, lav på
bergsknallarna och lite blåsippa (s).

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Flerskiktad barrskog med inslag av lövträd.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Vid framtida gallringar gynnas lövträd, speciellt ek,
stamrönn och sälg, och åldersvariation tas till vara.

BESTÅND 16
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,5 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 23 cm.
Tall: 40 %
Gran: 40 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Luckigt olikåldrigt bestånd med tall, gran och yngre björk samt enstaka asp. Gran
mestadels i klungor. I buskskiktet någon druvfläder samt hallon och en. Fältskiktet
består av örnbräken, blåbär, husmossa, väggmossa, ljung och lingon. Plantor av gran,
björk och asp förekommer samt lite tall. Lite lågor finns i beståndet.

Anläggningar: Jakttorn.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt rikligt med lövträd komma upp.

BESTÅND 17
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 26 cm.
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Tall: 40 %
Gran: 40 %
Löv: 20 %.
Beskrivning:

Friskt gammalt barrdominerat bestånd med gran, tall, någon björk och grov asp. I
fältskiktet bl.a. blåsippa (s), liljekonvalj, harsyra, örnbräken, gräs och blåbär. I
buskskiktet förekommer hassel och måbär.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Grova stammar av framför allt barrträd, men också lövträd.
Naturligt inslag av död ved och självföryngring.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 18
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,5 ha
Medelålder 30 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 20 %
Gran: 20 %
Löv: 60 %.

Beskrivning:

Röjt blandbestånd av björk, tall, någon gran och asp ställvis. Större björk och gran
förekommer i liten utsträckning. I Buskskiktet brakved och enstaka hassel. Fältskiktet
består av örnbräken, blåbär, husmossa, väggmossa, liljekonvalj, blåsippa (s) och
smultron.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Gallra genom att ta ut gran om 5‐10 år.

BESTÅND 19
Gräsmark:

0,3 ha

Beskrivning:

Bestånd bestående av tennisbana, i övrigt gräs med små träd/plantor av björk, gran,
tall och asp. I fältskiktet bl.a. gulmåra, klöver, johannesört, smultron, timotej, vicker
och rölleka.
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Anordningar: Tennisbana med nät.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Gles blandskog för lek.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt både löv‐ och barrträd komma upp för att skapa
ett glest trädskikt. Om området önskas vara öppet för t.ex. lek och spel krävs
regelbunden slåtter.

BESTÅND 20
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,3 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 20 %
Gran: 70 %
Löv: 10 %.

Beskrivning:

Barrdominerat friskt bestånd med gran, lite tall och någon björk och asp. I fältskiktet
blåsippa (s), stenbär, örnbräken, blåbär, fräken, husmossa, väggmossa och liljekonvalj.
Död ved i form av lågor finns i beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Barrskog med inslag av lövträd.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 21
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,6 ha
Medelålder 5 år.

Beskrivning:

Beståndet är ett kalhygge. Naturvårdsträd i form av tall, asp, björk och mindre gran
förekommer. I våtare partier al och björk. Plantor av både björk, tall och gran
förekommer. I buskskiktet en och någon hallon och druvfläder. I fältskiktet tåg,
örnbräken, kaveldun, gräs, lingon, lav och ljung.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
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Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt rikligt med lövträd komma upp.

BESTÅND 22
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 10 %
Gran: 15 %
Löv: 75 %

Beskrivning:

Försumpat bestånd med björk och klibbal. Någon gran och brakved förekommer. I
fältskiktet vitmossa, tåg, starr och lite ormbunkar och blåbär.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog. Löv‐ och klibbalskärr med torvmarksarter och ett naturligt inslag
av död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling. Med tiden ökar naturvärdena och i takt med att bredvidliggande kalyta
utvecklar sig får beståndet även ett högre friluftsvärde.

BESTÅND 23
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 23 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Barrdominerat bestånd med tall, någon gran och björk. Enbuskar förekommer. I
fältskiktet finns vanliga skogsarter som lingon, lav, ljung, husmossa, väggmossa,
skogsstjärna och blåbär. Odon och skvattram på våtare ställen. Lite död ved
förekommer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Talldominerad blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.
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BESTÅND 24
Skogsmark:
Huvudskikt:

9,5 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 14 cm.
Tall: 80 %
Gran: 10 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Varierande tallbestånd med både bergiga områden och fuktig sumpmark. Trädslagen
huvudsakligen tall, men björk och gran förekommer också. Fältskiktet består av lav,
ljung, lingon, skogskovall, skogsstjärna, mossor och blåbär. På fuktigare ställen
växer skvattram, tranbär, vitmossa, odon och någon klibbal. I buskskiktet endast en. På
berg och myr växer även något större tallar.

Anordningar: Jakttorn.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Tallskog med mosaik av berg och myr.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Framtida gallringar bör lämna sumpmark och
bergsklackar orörda.

BESTÅND 25
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 14 cm.
Tall: ca 10 %
Gran: ca 10 %
Löv: ca 80 %

Beskrivning:

Sumpmark med björk och klibbal. Större gran och tall förekommer också. I fältskiktet,
blåbär, vitmossa och starr.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog. Lövrik sumpskog med torvmarksarter och ett naturligt inslag av död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 26
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Skogsmark:
Huvudskikt:

0,5 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 8 cm.
Tall: ca 40 %
Löv: ca 60 %

Beskrivning:

Tätt lövrikt bestånd med ung björk och tall samt någon gran. Knappt fältskikt
bestående av blåbär, husmossa och väggmossa.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Röjning snarast. Gynna lövträd.

BESTÅND 27
Skogsmark:
Huvudskikt:

5,4 ha
Medelålder 30 år, medeldiameter 17 cm.
Tall: 70 %
Gran: 10 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Gallrat ungt bestånd med tall och någon björk samt enstaka asp och gran. I fältskiktet
blåbär, lingon, husmossa, väggmossa, skogsstjärna, ljung och lav. Enbuskar
förekommer. I beståndets västra del fuktigare med stort inslag av björk ställvis. Här
förekommer vitmossa och starr samt någon vide.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Vid framtida gallringar bör fuktiga partier lämnas
orörda.

BESTÅND 28
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 15 cm.

Beskrivning:

Friskt och fuktigt bestånd med björk (både glas‐ och vårtbjörk), klibbal och lite tall.
Gran under. I fältskiktet vitmossa, starr, björnmossa och lingon samt harsyra. Någon
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vide och brakved förekommer.
Anläggningar: Jakttorn.
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog. Lövrik sumpmark med torvmarksarter och ett naturligt inslag av död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 29
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,4 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 33 cm.
Tall: 70 %
Gran: 20 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Luftig tallskog med inslag av gran och någon björk. Grova aspar i beståndets östra del.
Plantor av gran, tall, oxel och asp förekommer. I fältskiktet ormbunkar, skogskovall,
skogsstjärna, ljung, blåbär och ekorrbär. I buskskiktet brakved och en. Lite liggande
död ved finns i beståndet.

Stigar:

En stig i västra ändan av beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 30
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,5 ha
Medelålder 5 år.

Beskrivning:

Beståndet är ett kalhygge med naturvårdsträd i form av några grova aspar, yngre
granar, tallar och björkar. Plantor av gran, björk, tall och någon ek och asp
förekommer. I fältskiktet örnbräken, gräs, ljung, tåg, stenbär och liljekonvalj.

Stigar:

En stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

3
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Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden . Låt rikligt med lövträd komma upp.

BESTÅND 31
Skogsmark:
Huvudskikt:

5,4 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 9 cm.
Tall: 10 %
Gran: 40 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Röjt gran‐ och björkbestånd med inslag av tall. Ställvis mer björk och ställvis mindre.
Enstaka asp förekommer. Buskskiktet knappt, men någon olvonplanta, brakved och
ros förekommer. I fältskiktet förekommer husmossa, väggmossa, ekorrbär och
skogskovall.

Anläggningar: I beståndet finns ett jakttorn med uthuggna utsiktsrännor.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Försiktig röjning om 5‐10 år för att göra beståndet mer framkomligt. Gynna lövträd i
gallringen.

BESTÅND 32
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder 20 år, medeldiameter 8 cm.
Gran: 10 %
Löv: 90 %

Beskrivning:

Röjt lövbestånd med asp och björk. Gran ställvis. I fältskiktet örnbräken, blåbär,
liljekonvalj, ekorrbär, getrams och lite blåsippa (s). Några måbärsbuskar förekommer.

Anläggningar: Jakttorn.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Friskt lövbestånd.
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Åtgärder:

Ta ut befintlig gran inom 5 år och låt lövträd utvecklas fritt.

BESTÅND 33
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 29 cm.
Gran: 100 %

Beskrivning:

Friskt granbestånd med knappt fältskikt av mossor, enstaka blåbär och lingon.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 34
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,5 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 15 cm.
Tall: 60 %
Gran: 10 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Tallbestånd med inslag av björk och gran. I fältskiktet blåbär, örnbräken, liljekonvalj
och lingon. I buskväg förekommer en.

Enskilda träd: Två stora tallar (35 cm och 37 cm).
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Vid framtida åtgärder bevaras grova tallar.

BESTÅND 35
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 7 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Friskt lövbestånd bestående av vårtbjörk och någon asp. I fältskiktet gräs, husmossa,
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väggmossa, lingon, blåbär och skogsstjärna.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Frisk lövskog med självföryngring och ett naturligt inslag av död
ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 36
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 80 %
Gran: 10 %
Löv: 10 %

Beskrivning:
ormbunkar,

Luftig tallskog med enstaka björk och gran. I buskskiktet en och i fältskiktet
blåbär, husmossa, väggmossa, liljekonvalj, stenbär, lingon och lav. Plantor av gran och
enstaka rönn förekommer. I beståndet finns små bergsklackar utan trädväxtlighet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Barrdominerad skog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 37
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 19 cm.
Gran: 100 %

Beskrivning:

Tätt granbestånd med enskild björk och asp över. I fältskiktet fräken och blåbär samt
husmossa och väggmossa.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Glesa ut granarna för att få in ett naturligt uppslag av lövträd.
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Bevara grov asp och björk.

BESTÅND 38
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,4 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 15 %
Gran: 20 %
Löv: 65 %

Beskrivning: Frisk blandskog med rikligt inslag av lövträd och varierande arter. Förekommande
trädslag är gran, tall björk, asp, rönn, ask (VU), sälg, lönn och oxel. Träden är av
varierande ålder. Stamrönn, ‐sälg och ‐oxel förekommer. I beståndet finns det ett
våtare parti med starr och vide. Gläntor i mellan med gräs och slån, samt nässla och
ros vid kanten. I övrigt består fältvegetationen av stenbär, ormbunkar, liljekonvalj, natt
och dag, blåbär, viol, midsommarblomster, vicker och klöver samt blåsippa (s) i de
norra delarna av beståndet. Buskskiktet är omväxlande och består av både slån, ros,
en, brakved, syren och måbär.
Enskilda träd: Jättetall (ca 80 cm), björk (36 cm), stamsälg.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Fint och omväxlande, artrikt bestånd som lämpar sig väl för
rekreation.

Åtgärder:

Friställ stamrönn och ‐sälg samt framhäv grov tall och björk. Anlägg stig om möjligt.

BESTÅND 39
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,3 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 16 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Öppen gräsbevuxen mark med träddungar och små byggnationer (se anordningar).
Arter som förekommer är bl.a. gulmåra, johannesört, klöver, nässla och tistel. Trädslag
är björk, tall, ask (VU) och lönn. Slån växer i utkanten och vide samt förvildade
trädgårdsväxter som syren och snöbär.

Enskilda träd: 4 grova askar (65 cm, 65 cm, 75 cm och 80 cm) varav en ihålig, 2 stora lönnar (55 och
40 cm).
Anordningar: Jakttorn. En gammal husgrund samt en barack och en annan garageliknande byggnad.
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Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Gräs‐ och hagmark. Bevara öppet område med grova träd i klungor.

Åtgärder:

Beståndet lämpar sig för bete. De grova askarna är värdefulla att bevara.

BESTÅND 40
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,2 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 40 %
Gran: 5 %
Löv: 55 %

Beskrivning:

Glest bestånd med gammal hagmarkskaraktär. Trädslagen är en blandning av främst
grov tall och björk men också stamrönn, oxel, sälg och ung lönn och ask (VU)
förekommer. Vissa tallar och björkar är riktigt fina och knotiga. Fina enar, slån, ros och
hägg finns i beståndet. I fältskiktet mycket gräs med midsommarblomster, klöver,
getrams, stenbär, natt och dag samt liten blåklocka. Några ask‐, lönn‐ och rönnplantor
förekommer. I beståndet finns det någon liggande och stående död ved.

Enskilda träd: Oxel (50 cm), sälg (50 cm), tall (45 cm).
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Behåll områdets öppna hagmarkslika karaktär med grova
och gamla både löv‐ och barrträd samt ett varierande buskskikt.

Åtgärder:

Beståndet lämpar sig för bete. På detta sätt hålls beståndet luftigt.

BESTÅND 41
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,4 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 18 cm.
Tall: 10 %
Gran: 10 %
Löv: 80 %

Beskrivning:

Luckig, lövdominerad skog med gran, tall, sälg, ask (VU), björk, rönn och enstaka oxel.
Varierande ålder på speciellt björk, rönn, ask och gran. Lite grova aspar förekommer. I
fältskiktet finns örnbräken, liljekonvalj, blåbär, älggräs, natt och dag samt något
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blåsippa (s). I buskskiktet förekommer både slån, måbär, en, syren och ros.
Enskilda träd: Två grova tallar (45 cm), stamoxel (35 cm) och asp (40 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Ett lövdominerat bestånd med mycket variation i trädslag
och ålder.

Åtgärder:

Ta bort mindre gran i tätare partier för att bereda plats för lövträd (speciellt sälg och
ask).

BESTÅND 42
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,5 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 27 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Barrdominerat bestånd som består av tall, gran och björk. Asp finns längs skogsbrynet
i beståndets västra del. I buskskiktet brakved, slån, måbär, sälg och en. Fältskiktet
består av blåbär, stenbär och örnbräken samt i fuktigare parti älggräs. I beståndet
finns lite lågor och högstubbar.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 43
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,6 ha
Medelålder 20 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 20 %
Gran: 40 %
Löv: 40 %

Beskrivning:

Beståndet är varierande och tätt med gran ställvis och tall ställvis samt björk. I
fältskiktet förekommer blåbär, örnbräken, älggräs och lite blåsippa (s). Hasselplantor,
måbär och brakved i buskskiktet. I mitten av beståndet finns en liten bergsklack på
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vilken det växer lav och en.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Röjning inom 5 år. Gynna lövträd och åldersvariation. Lämna bergsparti orört.

BESTÅND 44
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 10 %
Gran: 30 %
Löv: 60 %

Beskrivning:

Gallrat men tätt bestånd av gran björk samt klibbal i beståndets nordöstra del. Någon
tibast (s) och brakved förekommer. Fältskiktet knappt med främst harsyra och ormbär
(s).

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Lövdominerad skog med klibbal.

Åtgärder:

Gallra inom 5 år genom att ta ut gran för att gynna lövträd.

BESTÅND 45
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,2 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 20 %
Gran: 40 %
Löv: 40 %

Beskrivning:

Friskt blandbestånd bestående av björk och gran samt någon tall. I fältskiktet
ekbräken, blåbär, harsyra och ekorrbär. Ställvis gläntor, annars mycket tätt.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk.
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Åtgärder:

Gallring snarast i de täta partierna. Ta ut gran och gynna björk.
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BESTÅND 46
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,1 ha
Medelålder 60 år, medeldiameter 24 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Luftigt tallbestånd med inslag av björk och gran. Enbuskar förekommer. I fältskiktet
ekorrbär, skogskovall, husmossa, väggmossa, lingon, lav, skogsstjärna och
örnbräken.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 47
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,9 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 23 cm.
Tall: 40 %
Gran: 40 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Friskt barrskogsbestånd med tall och gran samt inslag av björk. I fältskiktet blåbär,
ormbunkar, husmossa, väggmossa, lingon och ekorrbär.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Flerskiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallra i undre skiktet om 5‐10 år. Ta vara på variation i ålder och trädslag. Ta främst ut
granar för att gynna lövträd.

BESTÅND 48
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,1 ha
Medelålder 30 år, medeldiameter 14 cm.
Tall: 40 %
Gran: 20 %
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Löv: 40 %
Beskrivning:

Ungt blandbestånd bestående av gran, tall och björk. Plantor av gran, björk och ek
förekommer. I fältskiktet lummer, blåbär, mossor, lav och skogskovall. I buskskiktet
någon brakved och en. Jakttorn med en uthuggen utsiktsränna i beståndets östra del,
vid vilket våtare och tätt med björk samt vitmossa, odon och björkplantor.

Anläggningar: Jakttorn.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallring om 5‐10 år. Gynna lövträd. Lämna fuktiga partier orörda.

BESTÅND 49
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,8 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 33 cm.
Tall: 50 %
Gran: 40 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Friskt, varierande blandbestånd med tall och gran. Ung björk, rönn och oxel
förekommer samt i buskskiktet enstaka brakved och en. I fältskiktet blåbär, lingon,
ljung, lav, husmossa, väggmossa och örnbräken. Beståndet är varierande med
bergsklackar och fuktigare sänkor. Skägglav förekommer och lite död ved. I de
fuktigare områdena förekommer vitmossa, starr, vattenklöver och vide.

Stigar:

En stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog med inslag av sumpmark.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 50
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,7 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 35 cm.
Tall: 40 %
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Gran: 50 %
Löv: 10 %
Beskrivning:

Barrskogsbestånd med gran, något färre tall och någon björk. I fältskiktet blåbär,
örnbräken, husmossa och väggmossa. Någon druvfläder och en förekommer. I
beståndet finns flera fina myrstackar och lite död ved i form av både lågor och torra
träd.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (stensättning).
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 51
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,7 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 29 cm.
Tall: 50 %
Gran: 40 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Luftigt bestånd av tall och något färre gran. Någon björk och grov asp förekommer
också. En, druvfläder och brakved finns i buskskiktet. Fältskiktet består av vanliga
skogsarter, t.ex. blåbär, örnbräken, ekorrbär, husmossa, väggmossa, skogsstjärna och
lite lingon. Granarna har varierande ålder.

Enskilda träd: Någon riktigt grov tall (45 cm) och asp (45 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Flerskiktad barrblandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtiden kan avverkning ske genom plockhuggning
och skapande av mindre luckor.

BESTÅND 52
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,3 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 25 %
Gran: 25 %
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Löv: 50 %
Beskrivning: Lövrikt olikåldrigt blandbestånd med asp, gran och björk, samt grov tall ställvis och
någon sälg. Spridda överåriga tallar och granar. I buskskiktet druvfläder, en och måbär
samt enstaka ros. Asp‐ och björkplantor samt någon planta av ask (VU), ek och tall
förekommer. Fältskiktet består av vanliga skogsarter som örnbräken, liljekonvalj,
blåbär samt blåsippa (s). I beståndet finns en fornlämning på vilken det växer rönn,
oxel, lönn, en samt måbär och ros, klöver och getrams.
Enskilda träd: 2 grova tallar (ca 56 och 50 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (hög).
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Blandskog med asp och grova tallar.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtiden (efter 10 år) kan gran tas ut ställvis för att
framhäva lövträd. Bevara grova tallar.

BESTÅND 53
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,6 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 32 cm.
Tall: 50 %
Gran: 40 %
Löv: 10 %

Beskrivning: Barrdominerat bestånd med tall, gran, någon björk, stamsälg och asp ställvis.
Buskskiktet knappt men en, druvfläder, ros och hassel förekommer. Fältskiktet består
av blåbär, husmossa, väggmossa, örnbräken, lingon, liljekonvalj och harsyra. Blåsippa
(s) i norra delen.
Enskilda träd: 3 tallar (ca 47 cm, 44 cm, 47 cm) och 2 björkar (ca 45 cm, 47 cm).
Stigar:

En stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Flerskiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Framtida avverkning med plockhuggning eller mindre
luckhuggning för att skapa variation i ålder. Grova tallar bör bevaras. I ingreppet kan
död ved skapas.
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BESTÅND 54
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 15 %
Gran: 5 %
Löv: 80 %

Beskrivning:

Sumpmark med klibbal, björk och någon gran. I fältskiktet harsyra, skogsbräken,
fräken, blåbär och vitmossa. I beståndets södra del mer gran. Rikligt med död ved.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog. Klibbalskärr med självföryngring och naturligt inslag av död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 55
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,7 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 17 cm.
Tall: 20 %
Gran: 20 %
Löv: 60 %

Beskrivning:

Blandbestånd med björk, gran och tall samt någon asp. En i buskskiktet. I fältskiktet
ormbunkar, liljekonvalj, lingon och blåbär. Beståndet är luckigt med gläntor.

Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallra försiktigt inom 5 år. Gynna lövträd och ta bort ris runt stigar.

BESTÅND 56
Gräsmark:

0,6 ha

Beskrivning:

Hävdad gräsmark med små vegetationsöar. Gräsrik markvegetation med bl.a. klöver,
gulmåra och johannesört. Enstaka ask (VU), gran, björk, rönn på öarna samt lite en och
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ros.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Gräs‐ och hagmark.

Åtgärder:

Slåtter årligen. Lämpar sig också för bete.

BESTÅND 57
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,9 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 30 %
Gran: 20 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Varierande och luckigt blandbestånd. Delvis tvåskiktat. Trädslagen som förekommer är
björk, lite färre gran och någon stor och mindre asp. Någon sälg och ung ek
förekommer också, likaså stamrönnar och någon tall. En och hallonbuskar i
buskskiktet. I fältskiktet främst liljekonvalj och blåbär. Rikligt av asp‐ och björkplantor
samt någon ek och sälg. I mitten liten bergsklack med lav och fin utsikt över
jordbrukslandskap.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Luckig lövrik blandskog med framträdande ståtliga träd.

Åtgärder:
grova

Punktinsats: röj lövträd där det är tätt. Ta till vara asp, befintlig ek och sälg. Bevara
stammar.

BESTÅND 58
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 70 %
Gran: 20 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Glest bestånd av främst grov tall, lite gran och asp. Någon sälg, ung lönn, rönn, asp,
björk, ek och gran samt fågelbär förekommer. I buskskiktet hallon, en, hassel, slån,
druvfläder och måbär. Plantor av oxel, gran rönn, ek, ask (VU), björk och asp
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förekommer. I fältskiktet blåbär, smultron, stenbär och klöver.
Stigar:

Stig löper längs kanten av beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Lövrik blandskog i olika skikt och med rikt buskskikt.

Åtgärder:

Låt rikligt med lövträd komma upp. Röj/gallra i undre skiktet om 5‐10 år för att ta fram
de lövträdstammar som kan utvecklas och för att göra beståndet framkomligt för
rekreation. Bevara grova tallar och buskskikt. Ta bort ung gran vid behov för att ge
plats åt lövträd. Ta bort ris runt stigar.

BESTÅND 59
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,9 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 30 %
Gran: 20 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Öppen gräsmark med tall och någon gran och björk. Ung rönn, ek, fågelbär och apel
förekommer samt asp i klungor och stamrönnar. I buskskiktet ros, en, slån och måbär.
I fältskiktet teveronika, klöver, rölleka, liten blåklocka, timotej, gulmåra, nässla och
vicker.

Enskilda träd: 2 tallar (ca 50 cm, 80 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: I beståndet en fornlämning i form av boplats.
Målbild:

Gräs‐ och hagmark.

Åtgärder:

Slåtter eller bete. Behåll beståndets öppna karaktär. Bevara grova stammar.

BESTÅND 60
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,7 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 40 %
Gran: 20 %
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Löv: 40 %
Beskrivning:

Luckigt och varierande bestånd med gammal hagmarkskaraktär. Förekommande
trädslag är tall, gran, lite björk och någon asp. Mindre asp i klunga längs
beståndskanten. I buskväg förekommer ros, hallon, måbär, en och slån. Fältskiktet
består av bl.a. liten blåklocka och blåbär. En fin rönn förekommer i beståndet, liksom
knotiga tallar och fina enar.

Enskilda träd: Grova tallar (ca 50 cm), en fin stamrönn.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Övrigt värde: Fornlämning (boplats).
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog med hagmarkskaraktär.

Åtgärder:

Punktinsats: friställ fin rönn, fina tallar och enar. Lämpar sig också för bete.

BESTÅND 61
Skogsmark:
Huvudskikt:
Fröträd:

3,5 ha
Medelålder 5 år
Medelålder 95 år, medeldiameter 34 cm.

Beskrivning:

Avverkat bestånd med tall som fröträd och någon gran. Aspar vid kanten. Plantor av
såväl gran och björk samt någon ek, asp och tall förekommer. Hallon, druvfläder, olvon
och ros finns i buskskiktet. I fältskiktet främst blåbär. Fornlämning finns i området, i
närheten av vilken det växer ståtliga tallar, och döende/döda granar.

Enskilda träd: Grov björk (ca 50 cm).
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Övrigt värde: Fornlämning i form av gravfält.
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt rikligt med lövträd komma upp.

BESTÅND 62
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 15 cm.
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Gran: 100 %
Beskrivning:

Tätt grandominerat bestånd med knappt fältskikt bestående endast av mossor.

Enskilda träd: En fin tall finns i mitten av beståndet.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallra snarast och friställ ståtlig och grov tall i mitten av beståndet.

BESTÅND 63
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,3 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 19 cm.
Tall: 70 %
Gran: 10 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Beståndet är varierande och luckigt. Tall och björk förekommer i klungor samt gran
och ek huvudsakligen i södra delen. I buskväg druvfläder, en, hassel, ros, hallon och
måbär. Enarna mycket fina. I fältskiktet finns klöver, gräs, gulmåra, rödklint och blåbär.

Enskilda träd: Ståtlig torr tall, två ståtliga granar.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Hagmarkslik karaktär.

Åtgärder:

Punktinsats: Friställ ekar genom att ta ut gran i den södra delen av beståndet. Ta fram
ståtliga träd (bl.a. tall och en). Området lämpar sig för bete. Beståndet bör hållas
öppet för att bevara sin hagmarkslika karaktär. Gräs bör därför slås/betas
och stora buskage rensas vid behov.

BESTÅND 64
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,7 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 35 %
Gran: 50 %
Löv: 15 %
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Beskrivning:

Varierande och friskt, buskrikt bestånd omringat av åkermark. Trädslagen är asp, gran,
tall, någon björk, en stor lönn och lite fågelbär. Beståndet är luckigt. I buskskiktet finns
hassel, druvfläder och måbär. Plantor av asp, rönn och gran förekommer. Fältskiktet
består av bl.a. fibbla, trolldruva (s), liljekonvalj, blåbär och klöver. Stora fina hasslar i
södra delen. Vindfällen och död ved förekommer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Gran kan gallras i södra delen för att ta fram rönn och lönn. Låt rikligt med lövträd
komma upp. Beståndets läge lämpar sig inte för rekreation. Därför lönar det sig att ta
fram de ekologiska värdena och landskapsvärdena.

BESTÅND 65
Skogsmark:
Huvudskikt:

5,5 ha
Medelålder 30 år, medeldiameter 13 cm.
Tall: 40 %
Gran: 40 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Tätt barrdominerat bestånd med gran och lite björk eller tall och björk. Beståndet är
nyligen gallrat. Fältskiktet består av mossor, blåbär, stenbär och ormbunkar.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Försiktig gallring om 5‐10 år för att öppna beståndet för rekreation. Gynna lövträd.

BESTÅND 66
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,9 ha
Medelålder 70 år, medeldiameter 30 cm.
Gran: 100 %

Beskrivning:

Gammalt barrträdsbestånd med gran, någon ek och sälg. Fältskiktet består av vanliga
skogsarter som blåbär och ormbunkar men lite blåsippa (s) förekommer också.
Druvfläder påträffas i buskskiktet.
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Enskilda träd: En stor sälg (ca 35 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 67
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,4 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 5 %
Gran: 10 %
Löv: 80 %
Ek: 5 %

Beskrivning: Varierande lövrikt bestånd med inslag av ädellövträd. Asp förekommer i hela
beståndet och blandas ut av ek, gran, någon tall, lönn och oxel samt ung rönn och
björk. Också en alm (VU) förekommer. Fältskiktet består av ormbunkar, klöver och
något blåbär. Slån växer ställvis längs beståndskanten. I norra delen mycket plantor av
asp samt ask (VU), ek och alm. Här finns också druvfläder, hallon och grova, ståtliga
tallar.
Enskilda träd: Två stora tallar (ca 54 cm) och en stor ihålig flerstammig sälg.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Skiktad lövdominerad blandskog med inslag av ädellövträd och
buskar.

Åtgärder:

Gallra försiktigt i undre skiktet i tätare partier. Gynna ädellövträd och ta vara på
trädslagsvariationen. Bevara grova stammar.

BESTÅND 68
Skogsmark:
Huvudskikt:

9,8 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 80 %
Gran: 10 %
Löv: 10 %
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Beskrivning:

Luftigt tallbestånd med någon gran och björk samt enstaka ek. I plantväg påträffas
björk, rönn, oxel, ek, gran och tall. Fältskiktet består huvudsakligen av blåbär, lingon,
mossor, örnbräken och ljung. I buskskiktet förekommer en och någon druvfläder.
Beståndet innefattar både mindre bergsområden och fler mindre försumpade
områden med vide, starr, vitmossa, brakved, skvattram, odon, björnmossa, björk,
tallfräken och oxel.

Enskilda träd: En stor asp (ca 50 cm).
Stigar:

Stig löper genom området.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 69
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 40 år, medeldiameter 18 cm.
Tall: 10 %
Gran: 40 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Friskt blandbestånd bestående av björk och lite asp, gran enstaka tall, ek och oxel. I
buskskiktet förekommer hassel och brakved. Fältskiktet består av vanliga skogsarter
som ekorrbär, örnbräken och blåbär.

Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Uttag av gran inom 5 år.

BESTÅND 70
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 60 år, medeldiameter 26 cm.
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Tall: 10 %
Gran: 80 %
Löv: 10 %
Beskrivning:

Friskt blandbestånd med björk, asp och framför allt gran. I buskskiktet någon enstaka
brakved och hassel. Fältskiktet består bl.a. av mossor, starr och fräken. Beståndet är
mycket fuktigt. Död ved förekommer i form av både lågor och torrträd.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 71
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,8 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 35 cm.
Tall: 30 %
Gran: 60 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Gammalt barrträdsbestånd med gran och tall. Enstaka björk och ek påträffas samt asp
och björk i klungor. I beståndets bergigare del växer det en. Fältskiktet består av
blåbär, husmossa, väggmossa, ormbunkar och lav.

Enskilda träd: En fin ek och en ståtlig tall (45 cm) växer i beståndet.
Stigar:

En liten stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning i form av stensträng.
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling. Punktinsatser: Tallen och eken kan tas fram bättre för att synas.

BESTÅND 72
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 10 år
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Fröträd:

Medelålder 85 år, medeldiameter 27 cm.

Beskrivning:

Tvåskiktat bestånd med fröträd av björk och tall. Rikligt med plantor av asp och björk
samt någon ek, rönn och sälg förekommer. I fältskiktet blåbär, mossor, fibbla och
örnbräken. Hallonbuskar förekommer.

Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog i flera skikt.

Åtgärder:

Röjning av lövsly. Ta till vara naturlig trädvariation (ek, sälg, asp, björk och rönn). Ta
bort sly och ris längs stigen.

BESTÅND 73
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 10 %
Gran: 20 %
Löv: 70 %

Beskrivning:

Lövrikt friskt bestånd med asp, tall och några riktigt stora granar. Ek, björk och
stamrönn samt sälg förekommer också. Delvis skiktat. Rikligt med aspplantor i norra
delen (ca 2,5 meter höga). Plantor av ek, björk, gran och ask (VU) förekommer också. I
buskskiktet förekommer druvfläder och hallon. Fältskiktet består av bl.a. blåbär,
ormbunkar, kammossa, väggmossa och liljekonvalj. I beståndet finns lite död ved i
form av lågor och torrträd.

Enskilda träd: Stor gran (54 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt lövträd växa till sig.

BESTÅND 74
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,0 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 20 cm.
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Tall: 10 %
Gran: 10 %
Löv: 80 %
Beskrivning:

Betesmark med björk, tall, gran, asp, lönn, rönn, ask (VU), ek och oxel. Plantor av
framför allt asp förekommer, men också någon björk, gran och ek. I buskskiktet en,
slån, hallon och ros. I fältskiktet bl.a. klöver, blåbär, stenbär gräs, lav och mossa.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Hagmarkslandskap.

Åtgärder:

Bete.

BESTÅND 75
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,4 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 33 cm.
Tall: 70 %
Gran: 20 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Barrdominerat bestånd med grov tall, lite gran samt någon ung ek och asp och enstaka
björk, oxel. Beståndet är delvis av varierande ålder. I buskskiktet en och i fältskiktet
blåbär, liljekonvalj, örnbräken och mossor.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 76
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,8 ha
Medelålder 22 år, medeldiameter 12 cm.
Tall: 20 %
Gran: 10 %
Löv: 70 %

Beskrivning:

Röjt lövrikt bestånd med björk, tall och asp. Lite ek och rönn samt enstaka gran och
sälg förekommer. Gran ställvis under. I buskskiktet en och enstaka ros och i fältskiktet
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smultron, stenbär, blåbär, liljekonvalj, örnbräken, ställvis lingon, skogsstjärna, harsyra
och ormbär (s).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Ta ut barrträd om 5‐10 år. Röj också mindre gran som finns ställvis så att dessa inte tar
över.

BESTÅND 77
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,9 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 30 %
Gran: 50 %
Löv: 20 %

Beskrivning: Barrdominerat bestånd bestående av gran, tall och en del asp av varierande storlek
samt någon björk. Ung rönn, sälg, ek och oxel förekommer. I buskskiktet brakved,
hallon och hassel. Fältskiktet består av stenbär, rikligt med blåsippa (s), blåbär, mossor
ormbunkar och smultron. I beståndet finns det död ved i form av lågor och torra träd.
Enskilda träd: Stamsälg (ca 40 cm), tall (ca 55 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Inslag av grova lövträd och död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 78
Skogsmark:
Huvudskikt:

5,6 ha
Medelålder 23 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 10 %
Gran: 20 %
Löv: 70 %

Beskrivning: Friskt ungt blandbestånd med stort inslag av lövträd. Beståndet är röjt med
kvarlämnade liggande ris. Förekommande trädslag är björk och tall med inslag av gran
och enstaka klibbal. Mer gran ställvis. Fältskiktet består av blåbär, älggräs, vitsippa,
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viol, smultron och någon nästrot (s). I buskskiktet enstaka rosplanta och brakved.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Låt växa till sig. Gallring om 10 år, ta då ut gran och gynna lövträd. Ris tas bort
åtminstone delvis.

BESTÅND 79
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 40 år, medeldiameter 16 cm.
Tall: 30 %
Gran: 20 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Ungt blandbestånd med tall och gran samt inslag av björk och lite klibbal. Någon ung
ek förekommer. Granarna av varierande ålder. I buskväg förekommer en och hassel.
Fältskiktet består huvudsakligen av lingon, ekorrbär, blåbär, skogsstjärna, skogskovall
och mossor.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Tätt, självgallrande bestånd med inslag av lövträd.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 80
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,5 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 45 %
Gran: 45 %
Löv: 10 %

Beskrivning: Gammal gallrad barrskog med tall och gran samt enstaka björk. Fältskiktet är
förhållandevis sparsamt men blåbär, ekorrbär, fräken, örnbräken och mossor
förekommer. I buskskiktet finns det någon hassel och brakved. Några rödlistade
svampar och signalarter som är knutna till barrträd är påträffade på Boängsåsen, (i/vid
bestånd 79‐80), bl.a. violgubbe (VU), gul taggsvamp (VU), orange taggsvamp (NT),
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zontaggsvamp (s) och dropptaggsvamp (s).
Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Inslag av grova tall och död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 81
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,8 ha
Medelålder: ca 65 år, medeldiameter ca 25 cm.
Tall: ca 40 %
Gran: ca 40 %
Löv: ca 20 %

Beskrivning:

Något glest blandbestånd med ställvis stora aspar, något yngre björk, tall, gran och
sälg. Ställvis klungor med gran, tall, ek och någon klibbal. Här växer bl.a. blåbär,
liljekonvalj, ormbunkar och lite blåsippa (s). Plantor av framför allt asp förekommer,
men också något av björk, sälg och gran. I buskskiktet vide och hassel och i fältskiktet
älggräs, mjölke och fräken. Både lågor och torrträd förekommer.

Enskilda träd: Stor asp (ca 55 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt lövträden växa till sig ordentligt. I ett senare
skede kan de röjas/gallras för att skapa framkomlighet i beståndet.

BESTÅND 82
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,9 ha
Medelålder ca 55 år, medeldiameter ca 20 cm.
Tall: ca 60 %
Gran: ca 30 %
Löv: ca 10 %

Beskrivning: Friskt gallrat blandbestånd med tall, gran, lite yngre ek och björk samt någon ung rönn,
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lind (s) och asp. Beståndet är ställvis bergigt med knotig tall och har i övrigt fin
buskvegetation bestående av främst hassel och en, men också olvon. I fältskiktet
huvudsakligen blåbär, gräs, ormbunkar, liljekonvalj, stenbär och mossor. Beståndet har
fin utsikt över bredvidliggande betesmark. Lite lågor och torrträd förekommer.
Stigar:

Mindre stigar.

Anordningar: Lekplats.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Barrskog med stort inslag av gran.

Åtgärder:

Punktinsats: Friställ ek och grövre tall samt lind, stor hassel och befintlig stamrönn.
Gynna gran eftersom detta trädslag har höga naturvärden i området vid Boängsåsen.
Området lämpar sig även för skogsbete om möjligt.

BESTÅND 83
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,7 ha
Medelålder ca 65 år, medeldiameter ca 25 cm.
Tall: ca 20 %
Gran: ca 70 %
Löv: ca 10 %

Beskrivning:

Friskt bestånd bestående av gran och lite färre tall. Enstaka asp, björk och ek
förekommer också. I buskskiktet hassel och en, i fältskiktet blåbär, mossor, harsyra och
blåsippa (s) mot kanten. Både lågor och torrträd finns representerade i beståndet. Den
rödlistade svampen fyrflikig jordstjärna (NT) har påträffats i området.

Stigar:

Mindre stigar.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Inslag av lövträd och död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 84
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder ca 65 år, medeldiameter ca 25 cm.
Tall: ca 80 %
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Löv: ca 20 %
Beskrivning:

Friskt och glest blandbestånd med grov asp och tall, samt mindre björk och någon
gran. Plantor av asp, björk, sälg, ek och lite gran förekommer ställvis mycket. I
buskskiktet hassel och vide och i fältskiktet blåbär, örnbräken, mossor, fräken, gräs,
starr och älggräs.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Skiktad, barrdominerad skog med bl.a. hassel.

Åtgärder:

Inga åtgärder inom planperioden. Låt plantor växa till sig så att det bildas ett kraftigt
underskikt. Beståndet kan senare röjas för att skapa bättre framkomlighet. Röj dock
inte hassel eftersom äldre hasselbuskar ofta bidrar till att terrängen blir mer
lättframkomlig.

BESTÅND 85
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,9
Medelålder 105 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 60 %
Gran: 35 %
Löv: 5 %

Beskrivning:

Luftigt barrbestånd med huvudsakligen tall och inslag av gran. Enstaka unga ekar finns
i området. Fält‐ och buskskiktet är knappt och området är mycket nedtrampat.
Enstaka en, lite blåbär, örnbräken, skogskovall och ekorrbär förekommer dock.

Stigar:

Asfalterad gångväg och mindre stig.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog som lämpar sig för barnlek.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 86
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,2 ha
Medelålder 40 år, medeldiameter 19 cm.
Tall: 20 %
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Gran: 55 %
Löv: 25 %
Beskrivning:

Barrdominerat bestånd bestående av gran, lite tall och björk samt enstaka asp.
Varierande täthet. I buskskiktet någon hassel och en. Fältskiktet består av liljekonvalj,
ekorrbär, blåbär, örnbräken, stenbär och mossor.

Stigar:

Mindre stig.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallra gran (om 5‐10) år i tätare partier för att öka framkomlighet. Lämna dock kvar
tillräckligt för att skydda boende från insyn och lämna några tätare partier.

BESTÅND 87
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder ca 105, medeldiameter ca 34.
Tall 60 %
Gran 35 %
Löv: 5 %

Beskrivning:

Beståndet består av en smal skogsremsa mellan bostadshus med grov tall. Den
varierande vegetationen består också av yngre tall, gran, björk, ek, asp och rönn.
Ganska tätt med ung björk i mitten av beståndet. Enbuskar förekommer och i
fältskiktet växer blåbär, ormbunkar och liljekonvalj. Området är av varierande täthet
och ålder.

Stigar:

Mindre stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog som skapar spännande och varierande lekplats för
barn.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Bevara för tillfället den variation som beståndet
erbjuder. Denna skapar förutsättningar för barnlek.

BESTÅND 88
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Skogsmark:
Huvudskikt:

4,9 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 90 %
Gran: 5 %
Löv: 5 %

Beskrivning:

Friskt, glest blandbestånd med huvudsakligen tall och inslag av björk och gran. Ung ek,
björk, och någon gran förekommer också samt ställvis lite asp. Ett litet berg finns i
beståndet. Relativt rikt med plantor av framför allt ek, tall och björk förekommer, men
rönn, gran och asp påträffas också. I buskskiktet växer hassel och en och i fältskiktet
ormbunkar, blåbär, liljekonvalj, lingon, ekorrbär, husmossa och väggmossa. Någon
högstubbe och lågor finns i beståndet.

Stigar:

Asfalterad gång‐ och cykelväg längs kanten av beståndet.

Anordningar: Kojor.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Området är inbjudande och uppmuntrar till lek.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Svag röjning om 10 år, i vilken lövträd och buskar
gynnas framom gran. Spara grova träd och välj ut yngre som har möjlighet att
utvecklas (speciellt ek och asp). Gör området luftigt och inbjudande men lämna tätare
områden här och där. Ta ner någon större gran om nödvändigt.

BESTÅND 89
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder 60 år, medeldiameter 24 cm.
Tall: 10 %
Gran: 30 %
Löv: 60 %

Beskrivning:

Beståndet utgör ett försumpat område med klibbal, björk, enstaka tall och gran.
Utgrävt dike rinner genom beståndet. Död ved i form av lågor och torrträd samt
döende träd förekommer. I fältskiktet andmat, älggräs, fräken, kabbeleka och
vattenklöver. Liten brakved påträffas också.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog med mycket lövträd.

67

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 90
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,4 ha
Medelålder ca 40 år, medeldiameter ca 15 cm.
Tall: ca 30 %
Gran: ca 20 %
Löv: ca 50 %

Beskrivning:

Ungt blandbestånd med en kombination av gran och björk eller tall och björk samt
enstaka ung ek. Beståndet befinner sig intill skola och är mycket använt av barn.
Enstaka hassel förekommer och i fältskiktet fibbla, stenbär, blåbär, liljekonvalj,
örnbräken, viol, och ställvis blåsippa (s) och midsommarblomster.

Stigar:

Gångväg.

Anordningar: Grillplats med låga stockbänkar.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Försiktig gallring om 5‐10 år för att gynna lövträd. Lämna tätare partier och försök
skapa variation i täthet och ålder. Ta bort ris, men enstaka död ved kan lämnas.
Beståndet ska vara framkomligt och lämpligt för barnlek.

BESTÅND 91
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,3 ha
Medelålder ca 35 år, medeldiameter ca 13 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Friskt lövbestånd med ung björk och inslag av gran. Plantor av björk, rönn och någon
ek förekommer. I buskskiktet måbär och svarta vinbär (s). I fältskiktet harsyra, stenbär,
ormbär (s), vitsippa, kaveldun och kabbeleka och tåg vid diket. Ett dike rinner
igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog.
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Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 92
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,4 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 10 %
Gran: 40 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Barrträdsbestånd med tät gran och någon björk samt ung asp och klibbal. I buskskiktet
brakved, olvon, måbär och ros. I fältskiktet mossa, harsyra, vitsippa, stenbär, viol,
bladmossa, midsommarblomster och älggräs.

Anordningar: Grillplats.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Gynna lövträd. Skapa variation i täthet.

BESTÅND 93
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,5 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 20 %
Gran: 60 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Barrdominerat jämngammalt bestånd med ung gran, tall och enstaka björk. Mängden
tall varierar. Lite lågor förekommer. I fältskiktet husmossa, liljekonvalj, örnbräken,
ekorrbär, blåbär och ställvis blåsippa (s).

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Gynna lövträd. Skapa variation i täthet.

BESTÅND 94
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Skogsmark:
Huvudskikt:

1,0 ha
Medelålder 70 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 70 %
Gran: 20 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Beståndet består till största delen av tall med gran och enstaka björk samt någon
yngre ek. Beståndet gränsar till ett dagis. I plantväg förekommer det lite ek, gran, björk
och oxel. I buskskiktet en och hassel. Fältskiktet består av örnbräken, blåbär, lite lingon
och liljekonvalj.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring om 5‐10 år. Gynna lövträd och skapa trädslagsvariation. Lämna kvar vissa
tätare partier för att skapa variation.

BESTÅND 95
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,2 ha
Medelålder 80 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 80 %
Gran: 10 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Luftig lövrik barrskog med främst tall och lite gran. Enstaka björk och asp förekommer
också samt lite ung sälg, ek, björk och asp. Delvis varierande ålder med yngre gran
ställvis. Mindre bergsklackar som används för barnlek. I buskskiktet förekommer
enstaka olvon, häggmispel, ros, en och hassel. Fältskiktet består huvudsakligen av
örnbräken, stenbär, blåbär, liljekonvalj och ekorrbär. Lite lågor förekommer.

Stigar:

Välanvänd stig.

Anordningar: Lekplats.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Skiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.
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BESTÅND 96
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,5 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 15 cm.
Tall: 10 %
Gran: 10 %
Löv: 80 %

Beskrivning:

Sumpigt bestånd med stor sälg, björk, gran, någon tall och asp. I fältskiktet växer
älggräs, vitmossa, grodblad, fräken, starr, lite blåbär och lingon. I buskskiktet enstaka
brakved och hassel. Beståndet innehåller rikligt med död ved, både lågor och torrträd.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Sumpskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 97
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder 50 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 80 %
Gran: 10 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Stenigt homogent bestånd med tall, någon björk och gran. Nedtrampat till den grad
att fält‐ och buskskikt inte existerar.

Stigar:

Många stigar.

Anordningar: Kojor.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog som utgör en spännande och nära miljö för barnlek.

Åtgärder:

Skapa död ved och placera ut lite liggande stammar strategiskt så att det bildar
spännande lekplatser, men på samma gång kan förhindra slitage på fältväxtlighet.
Detta för att skapa fält/buskvegetation och höja på naturvärdena.

BESTÅND 98
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Skogsmark:
Huvudskikt:

3,5 ha
Medelålder ca 110, medeldiameter ca 34 cm.
Tall: ca 20 %
Gran: ca 40 %
Löv: ca 40 %

Beskrivning: Nyckelbiotop. Friskt blandbestånd med varierande ålder och inslag av ädellövträd och
grova stammar. Beståndet kantar till sjö och består av en lägergård med omgivning
bestående av både skog, gräsyta och badstrand. Förekommande trädslag är björk,
gran, klibbal, sälg, ek, skogslind (s), asp och tall. I buskskiktet växer hassel, druvfläder,
ros, måbär, skogstry och olvon. Fältskiktet består av blåsippa (s), liljekonvalj, vicker,
ekorrbär, vårärt, stenbär och stensöta. Skägglav finns i beståndet. De rödlistade
arterna lunglav (NT), västlig njurlav (NT), grön aspvedbock (NT) och vintertagging (NT)
påträffas också. Död ved förekommer både i form av lågor och torra samt döende
stammar. Området är till en del nedskräpat. Brant sluttning ner mot sjön på norra
sidan av lägergården.
Enskilda träd: Två ekar (ca 75 cm, 65 cm).
Stigar:

Naturstig.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog med rikligt inslag av ädellövträd.

Åtgärder:

Ta försiktigt ut mindre gran för att bereda plats åt lövträd. Lämna kvar befintlig död
ved för mångfald. Ta vara på lind och bevara grova stammar.

BESTÅND 99
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder 135 år, medeldiameter 33 cm.
Gran: 90 %
Löv: 10 %

Beskrivning: Nyckelbiotop. Gammal värdefull barrskog med huvudsakligen gran och någon tall. Ung
skogsalm (VU), asp, ek, rönn och björk förekommer i kanten mot bilväg. Buskskiktet är
knappt men artrikt, bestående av enstaka hassel, brakved, hägg, olvon, måbär och
skogstry. Fältskiktet består av bl.a. ormbunkar (ekbräken, majbräken, skogsbräken)
harsyra, stenbär, husmossa, kvastmossa, väggmossa, blåbär, skogsstjärna,
ekorrbär, ormbär (s), blåsippa (s) och knärot (s). På äldre granar växer bl.a. kattfotslav
(s) och gammelgranslav (s), och på död ved är grön sköldmossa (s) och vedticka (s)
påträffade. Igenom beståndet rinner ett dike vid vilket det växer någon al. Död ved i
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form av lågor och vissa torrträd förekommer.
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling. Detta resulterar i gamla träd, naturligt inslag av död ved och
självföryngring.

BESTÅND 100
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 15 cm.
Tall: 50 %
Gran: 25 %
Löv: 25 %

Beskrivning: Tätt blandskogsbestånd, med mindre gläntor, bestående av tall med inslag av gran och
vårtbjörk. Busk‐ och fältskiktet är knappa, men hassel och måbär påträffas. I fältskiktet
växer det främst mossa, och blåbär samt vitsippa i gläntor. Beståndet är nyligen, delvis
kalavverkat.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Skapa ökad variation i trädslag, d.v.s. gynna lövträd. Ett glesare
bestånd ökar framkomligheten för t.ex. bärplockare, ger ökad fältväxtlighet och gynnar
ljuskrävande arter.

BESTÅND 101
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,2 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 70 %
Gran: 20 %
Löv: 10 %

Beskrivning: Talldominerad blandskog med inslag av gran och björk. Delvis tvåskiktat. Någon ung ek
och rönn förekommer samt en skogslind (s). Buskskiktet är förhållandevis fattigt, men
någon hassel och brakved förekommer. Fältskiktet består av blåbär, örnbräken,
skogskovall, ormbunke, husmossa, väggmossa, vitsippa, skogsstjärna och
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ekorrbär. Liljekonvalj, viol, smultron, blåsippa (s) och ormbär (s) förekommer ställvis.
Beståndet är nyligen, delvis kalavverkat.
Enskilda träd: Skogslind, stor tall (60 cm).
Stigar:

Elljusspår och mindre stig.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd. Beståndet kan i framtiden gallras svagt för att behålla dess luftiga
karaktär och framkomlighet och för att öka variation i ålder. Hänsyn: Skogslinden är
värdefull och bör bevaras. Den stora tallen utgör blickfång i landskapet och bör därför
bevaras och hållas synliga.

BESTÅND 102
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 130 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 50 %
Gran: 20 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. Beståndet utgör ett lövrikt försumpat område mitt
inne i större skogshelhet. Dominerande trädslag är tall, men al, gran och björk
förekommer, och växer i huvudsak på tuvor mellan fuktigare sänkor. Något vide och
brakved förekommer. Fältskiktet består av vitmossa, blåbär, lummer, husmossa,
väggmossa och lite odon. I beståndet finns det rikligt med död ved av asp och gran.
Gammelgranslav (s) och kattfotslav (s) är påträffade i sumpskogen.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog.

Åtgärder:

Fri utveckling. Mer död ved bildas med tiden. Områdets naturvärden bör tas till vara
eftersom beståndet inte lämpar sig för rekreation.

BESTÅND 103
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 10 cm.
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Tall: 50 %
Gran: 10 %
Löv: 40 %
Beskrivning:

Blandskog med ung tall och rikligt inslag av glasbjörk, lite gran och ställvis al. Beståndet
är delvis försumpat. I buskskiktet förekommer brakved och fältskiktet består av gräs,
blåbär, ekorrbär, husmossa, väggmossa och vitmossa.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år som gynnar lövträd och tar tillvara olika trädslag. Lämna fuktigare
områden orörda.

BESTÅND 104
Skogsmark:
Huvudskikt:

7,5 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 80 %
Gran: 20 %

Beskrivning:

Talldominerat luftigt skogsbeståndet med inslag av gran, enstaka björk och ung ek.
Gran under ställvis i mindre klungor. I buskskiktet växer hassel och brakved. Fältskiktet
består av vanliga skogsarter som blåbär, husmossa, väggmossa, skogsstjärna och
ekorrbär.

Stigar:

En upplyst cykel‐ och gångväg genomskär beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. (Skiktad) barrdominerad skog med luckor.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Bevara beståndets luftiga intryck för att behålla
framkomligheten i skogen. För att, på sikt, skapa åldersskillnad och variation kan
plockhuggning eller luckhuggning av tall utföras. Gynna däremot gran eftersom detta
trädslag har höga naturvärden i området vid Boängsåsen. Ek och oxel bör också tas till
vara. Död tallved kan skapas i form av högstubbar och lågor.

BESTÅND 105
Skogsmark:

0,9 ha
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Huvudskikt:

Medelålder 85 år, medeldiameter 16 cm.
Gran: 50 %
Löv: 50 %

Beskrivning: Lövrikt fuktigt blandbestånd med en trädslagskombination av gran och lövträd.
Lövträden består av björk och klibbal. I de fuktiga delarna växer klibbal mestadels på
tuvor. Buskskiktet är knappt men någon brakved och olvon förekommer. Fältskiktet
består av blåbär, ekorrbär, husmossa, ställvis vitmossa. Beståndet innehåller lite lågor
och torrträd.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog. Lövrik sumpskog.

Åtgärder:

Fri utveckling. Bevara den fuktiga lövrika miljön.

BESTÅND 106
Skogsmark:
Huvudskikt:

5,1 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 70 %
Gran: 20 %
Löv: 10 %

Beskrivning: Friskt blandbestånd med mestadels tall, men med inslag av både gran och lövträd.
Beståndet är varierande med inslag av yngre gran, björk, ek och oxel. I buskskiktet
förekommer hassel, en, olvon och sälg. Plantor i form av gran björk, ek, rönn och oxel
förekommer. Fältskiktet består av vanliga skogsarter, bl.a. blåbär, ekorrbär och
liljekonvalj, men blåsippa (s) förekommer också. Fyrflikig jordstjärna (NT) och
kamjordstjärna (s) växer under granar i området. I beståndet ett stenröse med några
mindre lönnar och stensöta.
Stigar:

Små stigar löper igenom beståndet samt upplyst cykel‐ och gångväg.

Anordningar: Fågelholkar.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Barrskog med stort inslag av gran.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. På sikt gynna gran eftersom detta trädslag har höga
naturvärden i området vid Boängsåsen. Gynna även ädellövträd, hassel och olvon.
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BESTÅND 107
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 50 år, medeldiameter 24 cm.
Tall: 50 %
Gran: 50 %

Beskrivning: Beståndet är barrdominerat med ett välutvecklat buskskikt bestående av hassel.
Trädslagen är gran och tall, delvis grov, samt ett mycket stort körsbärsträd. Förutom
stor hassel i buskskiktet förekommer det någon hägg och enstaka ung oxel. Mycket
död ved finns i nedre delen av beståndet. I fältskiktet växer rikligt med blåsippa
(s)samt liljekonvalj, harsyra, hässlebrodd och mörk lungört.
Enskilda träd: Körsbär, mycket stort träd.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Bostadsnära skog. Buskrik barr‐ och blandskog.

Åtgärder:

Ta ut enstaka barrträd, främst tall, för att få in mer ljus. Bevara de fina hasselbuskarna
som utgör en ovanligare miljö och skapar spännande lekplatser för barn. Ta bort ris.

BESTÅND 108
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,5 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 70 %
Gran: 20 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Gallrat likåldrigt blandbestånd bestående av mestadels tall med inslag av gran och
björk. Enstaka en förekommer. Fältskiktet är knappt med vanliga skogsarter som
blåbär, örnbräken, husmossa och väggmossa.

Stigar:

Ett elljusspår löper genom beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. När fältväxtligheten tar sig blir omgivningen
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trevligare. I framtiden gallring som gynnar befintliga lövträd och som skapar död ved.

BESTÅND 109
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,1 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 12 cm.
Tall: 85 %
Gran: 5 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Beståndet utgörs av gallrad likåldrig tallskog med något inslag av björk och gran samt
enstaka ung ek. Fältskiktet består mestadels av blåbär och skogsstjärna.

Stigar:

Beståndet kantas av ett elljusspår.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Talldominerad skog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Gallring i framtiden som bör sträva till att utveckla
variation i ålder för att få trädkontinuitet och ett intressant landskap.

BESTÅND 110
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,3 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 20 cm
Tall: 90 %
Gran: 10 %

Beskrivning:

Gallrad likåldrig tallskog med inslag av gran, björk och enstaka ek och sälg. Buskskiktet
är mycket knappt, men någon brakved, hassel och en påträffa. Fältskiktet består av
blåbär, väggmossa, skogsstjärna, liljekonvalj och örnbräken.

Stigar:

Genom beståndet löper ett elljusspår.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Talldominerad skog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Framtida gallringar bör ta tillvara ek, björk och sälg.
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BESTÅND 111
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,4 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 14 cm.
Tall: 5 %
Gran: 5 %
Löv: 90 %

Beskrivning:

Friskt lövdominerat blandbestånd bestående av mestadels vårtbjörk med inslag av tall
och gran och enstaka ung ek, sälg och al. I buskskiktet finns både vide, sälg, hassel och
ros. Fältvegetationen består av älggräs, vitsippa, gräs, viol, lingon och något
midsommarblomster.

Naturvärden: 2
Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Uttag av barrträd. Försiktig gallring av gran som gynnar olika slag av lövträd.

BESTÅND 112
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,9 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 12 cm.
Tall: 65 %
Gran: 5 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Luckigt friskt blandbestånd med tall som dominerande trädslag, men med ett rikt
inslag av björk och lite gran. Träden står i dungar på öppen gräsmark. Lite plantor av
tall, ek och gran förekommer. I fältskiktet förekommer arter som förgätmigej, klöver,
smultron och gulmåra.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Luckig örtrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd.

BESTÅND 113
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,9 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 26 cm.
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Tall: 80 %
Gran: 15 %
Löv: 5 %
Beskrivning:

Talldominerat blandbestånd med inslag av gran samt lite björk, ung ek och gran. I
buskskiktet någon hassel, måbär och enstaka en. Fältskiktet består av vanliga
skogsarter som blåbär, örnbräken, harsyra och mossor. Lite blåsippa (s) påträffas även
ställvis.

Stigar:

Ett elljusspår löper igenom beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd. Beståndet kan vid framtida gallring utvecklas mot variation i ålder för
att få trädkontinuitet och ett intressant landskap. Ingreppen bör gynna speciellt ek
och andra lövträd.

BESTÅND 114
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 60 %
Gran: 10 %
Löv: 30 %

Beskrivning:

Luftigt friskt talldominerat blandbestånd med ett rikt inslag av lövträd och lite gran.
Enstaka stor klibbal, asp, björk och ek förekommer samt lite ung ask (VU) och ek. I
buskskiktet något skogstry, hassel, måbär, brakved och ros. Fältskiktet består av bl.a.
harsyra, viol, ekorrbär och älggräs. En högstubbe och en stående död ek finns i
beståndet.

Enskilda träd: En stående död ek (ca 40 cm).
Stigar:

Ett elljusspår löper genom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt buskar och ädellövträd växa fram. Ta vara på den
stående döda eken.
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BESTÅND 115
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,7 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 24 cm.
Tall: 50 %
Gran: 15 %
Löv: 35 %

Beskrivning:

Ojämnt bestånd med både tätare områden och glesare bergspartier. Trädslaget
mestadels tall med asp och något gran. Asp främst i tätare klungor. Enstaka ung ek,
asp och rönn. Lite lågor förekommer i beståndet. I buskskiktet en och i fältskiktet
blåbär, lingon, skogskovall, lav, mossor, liljekonvalj och stensöta.

Stigar:

Elljusspår.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 116
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,5 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 80 %
Gran: 15 %
Löv: 5 %

Beskrivning:

Talldominerat friskt bestånd med inslag av gran och lite björk. Ung ek, björk och rönn
förekommer. I buskskiktet en, enstaka hassel, oxel och måbär. Fältskiktet utgörs
huvudsakligen av blåbär, husmossa, väggmossa, skogsstjärna och liljekonvalj ställvis.

Stigar:

Elljusspår.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Avverka försiktigt stora granar genom plockhuggning för att ge rum åt stora tallar och
gynna ek och andra lövträd. På så sätt skapas skikt. Ta bort ris längs stigar.
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BESTÅND 117
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,7 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 24 cm.
Tall: 70 %
Gran: 35 %

Beskrivning:

Luftigt, friskt tallbestånd med inslag av gran och enstaka björk. Ung ek förekommer till
en del. I fältskiktet blåbär, mossor och örnbräken.

Stigar:

Elljusspår.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Senare gallringar kan gynna variation i ålder och
trädslag.

BESTÅND 118
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,9 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 29 cm.
Tall: 40 %
Gran: 35 %
Löv: 25 %

Beskrivning:

Gallrat friskt blandbestånd med tall, gran och inslag av stor asp, björk och någon ek. I
busksiktet någon hassel, en och brakved. Fältskiktet består av blåbär, husmossa,
liljekonvalj, ekbräken, harsyra, skogsstjärna och ekorrbär. Ett litet bestånd av ryl (VU)
växer intill elljusspåret, i beståndets södra del.

Enskilda träd: Stor asp (ca 60 cm).
Stigar:

Elljusspår.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Barrdominerad naturskog med inslag av grova lövträd.

Åtgärder:

Fri utveckling. Beståndet innehåller stora aspar som är värdefulla. Fri utveckling skapar
naturligt inslag av död ved i framtiden.
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BESTÅND 119
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,7 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 65 %
Gran: 10 %
Löv: 25 %

Beskrivning:

Friskt blandbestånd. Trädslag till största del tall, med inslag av gran samt ek, asp,
björk, rönn och enstaka oxel. En växer i buskskiktet och i fältskiktet förekommer
örnbräken, liljekonvalj, stensöta, blåbär, lingon, väggmossa, kammossa. Lite död ved.

Stigar:

Elljusspår samt mindre stigar.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallra försiktigt inom 5 år och ta fram och friställ grövre ek och tall samt asp och oxel.
Ta bort ris längs stigar.

BESTÅND 120
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 65 %
Gran: 10 %
Löv: 25 %

Beskrivning: Friskt blandbestånd med rikligt av lövträd, bl.a. lite ädellövträd och ett rikt fältskikt.
Förekommande trädslag är gran, tall, björk, ek, asp, samt någon sälg, lönn och rönn.
Buskar av hassel, måbär, skogstry och oxbär förekommer. Fältskiktet är rikt och utgörs
av bl.a. blåsippa (s), vitsippa, liljekonvalj, vårärt, midsommarblomster, träjon, getrams,
skogsbräken och skogsvicker.
Stigar:

Mindre stigar kors och tvärs.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Större granar kan plockas ut för att ge utsikt från berget i bestånd 121 och för att
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gynna lövträd. Stigar bör hållas fria. Lämna dock kvar ett tillräckligt trädskikt för att
fungera som barriär mot bilväg.

BESTÅND 121
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 100 %

Beskrivning:

Hällmark med knotiga tallar, stenbumlingar och branter. I fältskiktet lav, ljung och
lingon och en i buskskiktet.

Stigar:

Ett elljusspår löper längs med kanten av beståndet.

Anordningar: Bänk på berget.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Hällmark.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 122
Skogsmark:
Huvudskikt:

7,1 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 40 %
Gran: 25 %
Löv: 35 %

Beskrivning: Friskt blandbestånd med gran, tall och ett rikligt inslag av lövträd bestående av
asp, ek och enstaka björk. Plantor av asp, rönn, ek, björk och enstaka gran
förekommer. Både fält‐ och buskskiktet relativt rikt. Buskar av både ros, hassel, måbär,
skogstry och en påträffas. I fältskiktet växer bl.a. blåsippa (s), liljekonvalj, blåbär,
skogsvicker, harsyra, ormbär (s), trolldruva (s), midsommarblomster, viol, stensöta,
lingon och getrams. Boniteten varierande och i sydvästra ändan av beståndet
bergbunden mark där lövinslaget inte är så stort. Enstaka fröträd förekommer. Både
lågor och torrträd förekommer i beståndet.
Enskilda träd: Ek 56 (ca 53 cm, 54 cm, 55 cm, 55 cm).
Stigar:

En gångväg genomskär beståndet. I den sydöstra delen mindre stig.
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Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (stengärde).
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

I beståndets sydöstra del kan gran delvis plockas ut för att friställa större ek och
sälg. Ta dock inte ut för mycket eftersom beståndet lämpar sig bra för lek. Lämna
mindre klungor med gran.

BESTÅND 123
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 26 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Alkärr med klibbal och lite gran under. Någon asp förekommer. Lågor och döende
lövträd. I fältskiktet vattenklöver, starr, blåsippa (s) och skogsbräken. I buskväg någon
hassel.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog. Alkärr.

Åtgärder:

Fri utveckling. Eftersom området p.g.a. fuktighet inte lämpar sig för rekreation bör
beståndets naturvärden bevaras.

BESTÅND 124
Skogsmark:

12,1 ha

Beskrivning:

Öppen hagmark med träd‐ och buskdungar. Här finns rönn, ek, björk, tall, sälg, gran,
apel och asp. Ogenomträngliga slånsnår förekommer i hela området. Rikt och varierat
fältskikt med bl.a. jungfrulin, kattfot, blodnäva, flentimotej, nattviol och buskviol. De
rödlistade arterna toppjungfrulin (VU), månlåsbräken (NT), klasefibbla (NT), fager
vaxskivling (NT), purpurbrun jordtunga (VU), dadelvaxskivling (VU), lädervaxskivling
(NT) och scharlakansvaxskivling (NT) förekommer. Dessutom är mindre och sexfläckig
bastardsvärmare (NT) påträffade i området. I buskskiktet växer hassel, olvon,
ros, en, slån, måbär och druvfläder.

Enskilda träd: Ek (ca 65 cm), 3 ståtliga tallar (46 cm, 45 cm, 55 cm), flerstammig sälg, björk (40 cm)
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Anordningar: Fågeltorn och bänk.
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Hagmark.

Åtgärder:

Bete. Kring fågeltornet kan ståtliga tallar frihuggas något så att de bildar
landskapsträd. Nyuppslag av slån röjs bort.

BESTÅND 125
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 135 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 50 %
Löv: 40 %
Ek: 10 %

Beskrivning:

Gammal blandskog med grova stammar och mycket lövträd samt ädellövträd.
Trädslagen är tall, ek, asp, ung rönn och oxel. Aspplantor finns det rikligt av samt
enstaka ek‐ och rönnplanta. I buskväg förekommer en, hassel, skogstry och måbär. Lite
torrträd förekommer. I fältskiktet växer bl.a. av blåbär, getrams, stensöta, liljekonvalj,
skogskovall och lite blåsippa (s).

Enskilda träd: 2 stora ekar (ca 75 cm, 70 cm).
Stigar:

Småstigar.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Övrigt värde: Fornlämning (stensättning).
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog med inslag av ädellövträd och grova stammar.

Åtgärder:

Spara stora ekar. Röjning av lövträd om 5‐10 år, bevara variation av olika arter och ta
hänsyn till att lämna kvar också någon rönn som kan utvecklas till stamrönn.

BESTÅND 126
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,9 ha
Medelålder ca 70 år, medeldiameter ca 25 cm.
Löv: 100 %
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Beskrivning:

Buskrikt lövbestånd med grov asp (en del ringbarkad), ek och enstaka björk samt stor
sälg. I Buskskiktet främst välutvecklad hassel, men även måbär, skogstry och brakved
samt enstaka slån, olvon och ros förekommer. I fältskiktet förekommer vitsippa,
midsommarblomster, harsyra, blåsippa (s) och lite blåbär.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog med välutvecklat buskskikt.

Åtgärder:

Svag röjning inom 5 år. Ta endast ut hasslar som inte blivit stora. Området blir då
ljusare och mer tillgängligt.

BESTÅND 127
Skogsmark: 1,2 ha
Huvudskikt: Medelålder ca 75 år, medeldiameter ca 28 cm.
Tall: ca 70 %
Gran: ca 20 %
Löv: ca 10 %
Beskrivning:

Välgallrat blandbestånd med trädslagen tall, gran, enstaka björk, yngre ek och asp. I
buskskiktet växer någon hassel, en och måbär. Fältskiktet består av bl.a. blåbär,
liljekonvalj, husmossa och väggmossa. I beståndet påträffas både lågor och torrträd.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Skiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 128
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,5 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 70 %
Gran: 5 %
Löv: 25 %

Beskrivning:

Beståndet är lite bergigt med tall, lite gran, ung asp, ek, björk, rönn och sälg. I buskväg
förekommer en, brakved, någon sälg och vide. I fältskiktet bl.a. lingon, husmossa,
väggmossa, lav, ljung, blåbär, örnbräken, stenbär och ekorrbär. Någon liggande död
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ved förekommer.
Stigar:

Stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Framtida gallring håller beståndet framkomligt, ska
uppmuntra till lek och skogspromenad.

BESTÅND 129
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 60 %
Gran: 5 %
Löv: 35 %

Beskrivning:

Gallrat blandbestånd med rikt inslag av lövträd i form av asp, ek, lite björk och sälg.
Gran ställvis. Plantor av asp och ek förekommer. I fältskiktet liljekonvalj och blåbär
samt lite blåsippa (s).

Stigar:

Asfalterad gång‐ och cykelväg löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Lövdominerad blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt lövträd komma upp.

BESTÅND 130
Skogsmark:
Huvudskikt:

Fröträd:

2,4 ha
Medelålder 5 år, medeldiameter 22 cm.
Tall: 30 %
Gran: 10 %
Löv: 30%
Vårtbjörk: 30 %
Medelålder 125, medeldiameter 34 cm
Tall: 100 %
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Beskrivning: Tvåskiktat bestånd med tall som fröträd och en blandning av löv‐ och barrträd som
huvudskikt. Ung ek, asp, björk, klibbal, rönn, tall. Beståndet är tätt med små gläntor.
Buskar av hassel, druvfläder och brakved förekommer. I fältskiktet blåbär, liljekonvalj,
kvastmossa, ekorrbär, gräs, vitsippa och smultron. I öster ett alkärr med död ved och
fynd av den mycket sällsynta huldremossan samt signalarterna grön sköldmossa (s)
och rörsvepemossa (s). Huldremossan är den enda svenska arten i moss‐släktet som är
parasitisk och saknar gröna kloroplaster. Mossa är vit och kallas därför ”spökmossa”,
ghostwort på engelska. Arten är endast funnen på ett fåtal lokaler i Sverige.
Stigar:

Mindre stig.

Naturvärde:

3 (1 alkärret)

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Röjning inom 5 år av främst lövsly, spara lite av olika slag, speciellt hassel och
druvfläder. Lämna vissa tätare partier. Lämna lite tätare (speciellt buskar) vid brynet
mot vägen. I alkärret fri utveckling.

BESTÅND 131
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,4 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 32 cm.
Tall: 50 %
Gran: 50 %

Beskrivning:

Barrdominerat bestånd med huvudsakligen gran och tall men inslag av björk, asp och
ek. Buskar av hassel och en förekommer. I fältskiktet vanliga skogsarter, t.ex. blåbär
och liljekonvalj. Liten göl i östra hörnet. Här förekommer al, rosenbuskar, måbär och
ormbär (s). Igenvuxen väg med ”stengärde” löper ner mot gölen. Lite död ved finns i
beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Punkinsats: ekar mot bestånd 112 kan frihuggas. Annars ingen åtgärd. Gölen bör
lämnas orörd och ”vägen” ner till gölen fri.

BESTÅND 132
Skogsmark:

7,6 ha
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Huvudskikt:

Medelålder 40 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 90 %
Gran: 5 %
Vårtbjörk: 5 %

Beskrivning:

Talldominerat homogent bestånd med inslag av gran. Små ekar, rönnar, oxlar och
vårtbjörkar påträffas. I buskskiktet brakved och någon hassel. Fältskiktet består av
blåbär, örnbräken, väggmossa, husmossa, skogsstjärna och liljekonvalj ställvis.

Stigar:

En välanvänd stig och många mindre.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Framtida gallringar ska gynna lövträd.

BESTÅND 133
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 40 år, medeldiameter 20 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Sumpmark med björk och gran under. Någon vide förekommer. Fältskiktet innehåller
husmossa, väggmossa, vitmossa, björnmossa och blåbär.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 134
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 10 år.
Tall: 50 %
Gran:20 %
Vårtbjörk: 30 %

Beskrivning:

Varierande bestånd med ung tall, gran och vårtbjörk i klungor. Större gran och tall
förekommer också. Plantor av ek, rönn, gran, tall, asp och björk förekommer. En och
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hassel växer i buskskiktet och i fältskiktet påträffas liljekonvalj, ormbunke, blåbär,
mossor, ekorrbär och lite lingon. Enstaka lågor.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Röjning av barrträd inom 5 år. Skapa variation i täthet och lämna tätare klungor.

BESTÅND 135
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 80 %
Gran: 20 %

Beskrivning:

Barrbestånd med gamla tallar och lite gran. Små granar under ställvis och inslag av ung
ek, rönn och lite småsälg. Ung oxel och lönn mot vägen. I buskskiktet växer olvon,
hassel och häggmispel. Fältskiktet utgörs av blåbär, husmossa, bladmossa, väggmossa
och ställvis liljekonvalj. Lite lågor och torrträd förekommer.

Stigar:

Välanvänd stig.

Enskilda träd: Stor lärk vid vägen (ca 50 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog med välutvecklat buskskikt.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Grova träd och hasselbuskar bör bevaras.

BESTÅND 136
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,3 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 18 cm.
Tall: 10 %
Gran: 70 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Gallrad ung granskog med inslag av tall, enstaka björkar och unga ekar. Gran under
ställvis. Någon hassel förekommer i buskskiktet. Fältskiktet består av blåbär,
väggmossa, husmossa, kammossa, ormbunkar, ekorrbär, vitmossa och björnmossa
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ställvis. Lite död ved.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 137
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,4 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 24 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Lövskog med asp och inslag av björk. Unga granar i klungor, höga alar ställvis och en
liten ask (VU). Rikligt med aspplantor förekommer samt någon ek, björk och lönn. I
buskskiktet vide, måbär, enstaka hägg, ros och hassel. I fältskiktet ormbär (s),
midsommarblomster, älggräs, husmossa, väggmossa och blåsippa (s).

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt lövträd komma upp och beståndet utvecklas
ganska fritt. Senare insatser för att gynna rekreation kan behövas.

BESTÅND 138
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,4 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 24 cm.
Tall: 90 %
Gran: 10 %

Beskrivning:

Homogent barrbestånd med gran och tall, enstaka björk och ung ek. I buskväg hassel
och brakved, i fältskiktet blåbär, ormbunkar, husmossa, väggmossa och liljekonvalj.
Enstaka lågor förekommer.

Enskilda träd: Stamsälg.
Naturvärde:

3
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Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtida gallringar bör lövträd gynnas.

BESTÅND 139
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 14 cm.
Gran: 5 %
Löv: 95 %

Beskrivning:

Lövsumpskog med klibbal, björk och lite gran. Någon hassel i kanten. Fältskiktet består
av vitmossa, blåbär, örnbräken, fräken, ormbär (s) och bladmossa samt av harsyra,
ekorrbär, vitsippa och mossor i utkanten.

Enskilda träd: Stor asp i kanten (ca 60 cm) som lutar och är ihålig. Gammal ek.
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog.

Åtgärder:

Fri utveckling som leder till självgallring och naturligt inslag av död ved.

BESTÅND 140
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,9 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 10 cm.
Gran: 85 %
Löv: 15 %

Beskrivning:

Ungt blandbestånd med gran fröträd av tall och stora aspar. Unga ekar och björkar
under. Någon hasselbuske påträffas. I fältskiktet förekommer blåbär, mossor av olika
sorter, ekorrbär, lingon och skogsstjärna.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik barrskog med inslag av lövträd.

Åtgärd:

Ingen åtgärd inom planperioden.
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BESTÅND 141
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,2 ha
Medelålder ca 50 år, medeldiameter ca 15 cm.
Tall: ca 70 %
Löv: ca 30 %

Beskrivning:

Berg med mindre tallar, unga ekar och några unga aspar. Några enar och enstaka
hassel förekommer. Lav, lingon, skogsstjärna, blåbär, ekorrbär, stensöta, husmossa
och väggmossa hittas bland fältskiktet.
2

Naturvärde:

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Naturlig hällmark.

Åtgärd:

Fri utveckling.

BESTÅND 142
Skogsmark:
Huvudskikt:

5,3 ha
Medelålder 90 år, medeldiameter 36 cm.
Löv: 30 %
Ek: 70 %

Beskrivning:

Nyckelbiotop. Gammal och frisk lövskog med ädellövträd och riktigt grova stammar. I
beståndet finns mycket ek och asp (delvis ringbarkade) samt lite björk och fina
stamsälgar. Ställvis rikligt med aspplantor. Buskskiktet består av framför allt hassel,
men måbär, hagtorn, slån, skogstry och ros förekommer också. Fältskiktet är
rikt och arter som bl.a. smultron, midsommarblomster blåsippa (s), ormbär (s),
trolldruva(s), skogsvicker, harsyra, liljekonvalj, getrams, majbräken, stinksyska och
nästrot (s). Lunglav(NT), koralltaggsvamp (NT), barkticka (s), fällmossa (s), stuplav (s)
och rostfläck (s) förekommer också. I beståndet finns rikligt med död ved, både lågor
och torrträd. Sydöstra ändan som leder ner mot Valloxen är svår att komma till.
Strandremsan är slyig.

Enskilda träd: stor sälg (40 cm), stor stående död ek (70 cm), 3 stora ekar (ca 50 cm), 4 ekar (ca
60 cm, 90 cm, 90 cm, 1 meter), 3 döda ekar. Jätteek (flerstammig, ca 70‐80 cm),
liggande jättestor död gran.
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Övriga värde: Två fornlämningar (gravhög och stensättning). Den första är bevuxen med ek och
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aspsly.
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Gammal, frisk ädellövskog med höga natur‐ och
friluftsvärden.

Åtgärder:

Punktinsats: upprätthållande av friluftsstig och röjning av fornlämning
(stensättning).

BESTÅND 143
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 24 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Frisk lövskog med delvis ringbarkad asp, enstaka likåldrig björk och ung gran under.
Någon stor björk, asp och yngre ek förekommer. I buskskiktet hassel och måbär. I
fältskiktet växer blåbär, ormbunkar, husmossa, väggmossa, kvastmossa, liljekonvalj,
blåsippa (s), ormbär (s) och skogsvicker.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Lövskog med inslag av ädellövträd och grova stammar.

Åtgärder:

Fri utveckling. I framtiden kan det bli nödvändigt att plocka bort gran.

BESTÅND 144
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 22 cm.
Gran: 30 %
Löv: 40 %
Vårtbjörk: 30 %

Beskrivning:

Ojämnt blandbestånd med stor åldersskillnad. Förekommande trädslag är gran, tall,
vårtbjörk, asp och lite ung ek. Buskar av hassel och måbär. I fältskiktet harsyra,
stenbär, blåbär, husmossa och väggmossa. Både lågor och torrträd av gran
förekommer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog.
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Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtida gallring gynnas lövträd och främst gran tas
ut.

BESTÅND 145
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,2 ha
Medelålder 125 år, medeldiameter 35 cm.
Tall: 50 %
Gran: 15 %
Löv: 35 %

Beskrivning:

Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. Gammalt friskt blandbestånd med riktigt stora
tallar och aspar. Ung ek ställvissamt enstaka björk och stamsälg. Rikligt med stora
hasselbuskar och lite skogstry, ros och måbär. I fältskiktet blåsippa (s), vitsippa, viol,
harsyra, ormbär (s), trolldruva (s), näva, ormbunkar, liljekonvalj, blåbär och ekorrbär.
Gammelgranslav (s) är påträffad. Beståndet innehåller lite död ved.

Enskilda träd: Stor tall 40 (ca 60cm), asp 40 (ca 50 cm).
Stigar:

Välanvänd stig.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Välutvecklat buskskikt och gamla träd.

Åtgärder:

Fri utveckling. Grova lövträd bör bevaras och vid behov lyftas fram. Stigar bör hållas
fria och tillgängliga.

BESTÅND 146
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 125 år, medeldiameter 35 cm.
Tall: 50 %
Gran: 15 %
Löv: 35 %

Beskrivning:

Gammalt friskt blandbestånd med riktigt stora tallar och aspar. Ung ek ställvissamt
enstaka björk och stamsälg. Rikligt med stora hasselbuskar, slån och lite skogstry, ros
och måbär. I fältskiktet blåsippa (s), vitsippa, viol, harsyra, ormbär (s), trolldruva (s),
näva, ormbunkar, liljekonvalj, blåbär och ekorrbär. Ställvis rikligt med aspsly.
Beståndet innehåller lite död ved.
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Stigar:

Välanvänd stig.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Välutvecklat buskskikt och gamla träd.

Åtgärder:

På söder sida om stigen kan det röjas snarast för att skapa ett luftigare bryn och utsikt
över ängslandskap. Här kan det även röjas lite i slånbuskagen. Ta bort ris längs stig.

BESTÅND 147
Gräsmark:

0,3 ha

Beskrivning:

Öppen gräsdominerad glänta med lite aspplantor. Enstaka ung tall och asp
förekommer mot kanten. I fältskiktet gulmåra, teveronika, nässla, gräs, timotej, vicker,
tistel och midsommarblomster. I mitten av beståndet ett litet stenröse där det växer
krusbär.

Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Gräs‐ och hagmark.

Åtgärder:

Slå gräs åtminstone kring stigen.

BESTÅND 148
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 70 %
Gran: 30 %

Beskrivning:

Homogent barrbestånd med tall, lite gran och inslag av björk, asp och vide. Tall
och gran med inslag av björk. I buskskiktet någon hassel. I fältskiktet förekommer
harsyra, husmossa, väggmossa, vitsippa, blåbär och fräken. Några lågor finns i
beståndet och ett dika varvid det växer någon al och svarta vinbär (s).

Stigar:

Stig.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
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Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år som tar till vara olika trädslag.

BESTÅND 149
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,2 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 70 %
Gran: 10 %
Vårtbjörk: 20 %

Beskrivning:

Luftig och frisk blandskog med stora tallar, en del granar, vårtbjörk och delvis
ringbarkad asp. Rikt inslag av ung ek. I buskskiktet lite hassel och en. Någon sälg
förekommer. Fältskiktet består av blåbär, ormbunkar, husmossa, väggmossa, stensöta,
vitsippa, liljekonvalj och ekbräken. Intill husen har det bildats en kompost vid vilken
det växer både ros, skogstry, svarta vinbär (s) och druvfläder. Beståndet innehåller
några mindre bergspartier.

Enskilda träd: Grov ek (ca 85 cm).
Stigar:

Välanvänd stig längs med beståndskanten och några mindre stigar igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Skiktad lövrik blandskog – inslag av ädellövträd.

Åtgärd:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt ekarna utveckla sig i underskiktet. I framtiden kan
någon behöva frihuggas. Spara grova värdefulla tallar. Kompost tas bort.

BESTÅND 150
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,2 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Blandbestånd med tall, björk och gran. I buskskiktet förekommer häggmispel, brakved
och hassel. I fältskiktet huvudsakligen liljekonvalj, örnbräken, husmossa, och
skogsstjärna.
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Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I fortsättningen bör eventuella gallringar gynna
variation i trädslag och ålder.

BESTÅND 151
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,9 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 10 %
Gran: 80 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Glest bestånd med fornlämning, gran, tall, asp, enstaka stor sälg och ek. Plantor av
både asp, ek, rönn, björk och sälg förekommer. Buskar av hallon, druvfläder, hassel
och måbär påträffas. I fältskiktet bl.a. blåbär, smultron, husmossa, väggmossa,
ekbräken, blåsippa (s) och hässlebrodd. I beståndet finns det lite lågor och torrträd.

Stigar:

Mindre stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (gravfält).
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Bete om det är möjligt för att hålla borta sly och framhäva fornlämning. Annars
lövröjning om 5‐10 år, men låt lite lövträd komma upp och ta till vara blandning av
olika trädslag.

BESTÅND 152
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,5 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 25 %
Gran: 25 %
Löv: 25 %
Ek: 25 %

Beskrivning:

Varierande blandskog med rikligt inslag av ädellövträd. Förekommande trädslag är ek,
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stamsälg, tall, asp, björk, gran, tall samt ung asp och rönn. Buskskiktet är
förhållandevis rikt på arter som hassel, skogstry, slån och hallon. I fältskiktet
förekommer bl.a. midsommarblomster, örnbräken, liljekonvalj, smultron, älggräs,
blåbär, klöver, daggkåpa, blåsippa (s), vitsippa och vicker.
Enskilda träd: 2 stora tallar (ca 60 cm, 70 cm). Jätteek (ca 1 m, tudelad, ihålig. Den ena delen
lutar mot vägen).
Stigar:

Mindre stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning.
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog med inslag av ädellövträd och grova stammar.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 153
Gräsmark:

0,7 ha

Beskrivning:

Öppen gräsmark med enstaka ek, rönn och tall längs beståndskanten. I buskskiktet
slån och någon ros. Aspplantor förekommer. I fältskiktet gräsarter med bl.a. älggräs.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Gräsmark.

Åtgärder:

Slåtter för att hålla beståndet öppet.

BESTÅND 154
Gräsmark:

1,7 ha

Beskrivning:

Öppen gräsmark med kullar och träddungar. I dessa växer björk, asp, rönn och sälg. I
fältskiktet förekommer stenbär, fräken och liljekonvalj samt bl.a. klöver, timotej,
backlök och gulmåra på den gräsbevuxna delen. Lite slån och någon hallon‐ och
rosenbuske finns i beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
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Målbild:

Gräsmark.

Åtgärder:

Slåtter. Bevara trädungarna.

BESTÅND 155
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,4 ha
Medeldiameter ca 25 cm.
Tall: ca 10 %
Löv: ca 90 %

Beskrivning:

Beståndet består till största del av en hundrastgård och är varierande med både öppen
gräsmark och täta träddungar. Förekommande trädslag är rönn, ek, björk, apel,
fågelbär och tall. Buskar av både en, hassel, måbär, skogstry, slån och ros växer i
klungor.

Enskilda träd: En stor ek. Jättegran bakom stenröse (ca 70 cm).
Stigar:

Gångväg

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Hagmarkslik karaktär.

Åtgärder:

Slåtter på gräsmark. Röj slån i skogsbeklädd del och friställ vid behov finare lövträd.

BESTÅND 156
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,3 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 70 %
Gran: 10 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Frisk gammalt blandbestånd med inslag av ädellövträd. Beståndet är talldominerat,
med lite gran, björk och asp. Ett rikt inslag av ek under. Enstaka större sälg
förekommer och en del tallar är riktigt grova. Buskskiktet är artrikt och består av
hassel, skogstry, måbär, druvfläder och brakved. Fältskiktet utgörs av bl.a. blåbär,
blåsippa (s), ekbräken, örnbräken, harsyra, stenbär och liljekonvalj ställvis.

Enskilda träd: Jätteek (ihålig 1‐1,5 meter), jättesälg (ca 70 cm).
Naturvärde:

2
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Friluftsvärde: 1
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Skiktad lövrik blandskog med inslag av ädellövträd och ett
välutvecklat buskskikt.

Åtgärder:

Gallra ut gran (speciellt de mindre) för att ge rum åt speciellt ek och asp. Spara grova
tallar. Friställ jättesälg.

BESTÅND 157
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,2 ha
Medelålder 90, medeldiameter 20 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Mycket fuktigt och varierande bestånd med klibbal, sälg, enstaka gran, skogsalm (VU),
ask (VU)och björk. Buskar av hassel, skogstry och ros förekommer. Plantor av framför
allt ask bland lövslyet. I fältskiktet främst harsyra och ekbräken.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Naturlig lövblandning med inslag av ädellövträd.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 158
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 34 cm
Tall: 100 %

Beskrivning:

Glest tallbestånd med grova stammar och utsikt över sjön. Lite ung ek under. I
fältskiktet främst blåbär och ormbunkar. Mot stranden några fina stenar.

Stig:

Sandväg längs med stranden.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Beståndet bör i framtiden hållas luftigt för utsikt till
sjön. De gamla tallarna är värdefulla och bör bevaras.
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BESTÅND 159
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,2 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 32 cm.
Tall: 15 %
Gran: 60 %
Löv: 20 %
Ek: 5

Beskrivning:

Frisk blandbestånd med välutvecklat buskskikt och inslag av ädellövträd. Beståndet är
grandominerat, men tall, asp, ek, sälg och ung rönn förekommer också. Buskskiktet
består av mycket hassel samt någon skogstry och måbär. I fältskiktet växer blåbär,
blåsippa (s), midsommarblomster, vitsippa, smultron, harsyra, ekorrbär, ormbär (s)
och viol. Beståndet innehåller mycket lågor och torrträd av gran.

Stigar:

Stig löper genom beståndet.

Enskilda träd: Stor ek (ca 60 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Hagmarkslik karaktär med välutvecklat buskskikt.

Åtgärder:

Friställ ekar genom att ta ut gran. Röj bort mindre hasselbuskar i tätare partier för
ökad framkomlighet och luftigare intryck. Ta bort ris runt stig. På sikt kan beståndets
lövinslag ökas ytterligare genom att ta ut gran i omgångar.

BESTÅND 160
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,8 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 10 %
Gran: 55 %
Löv: 35 %

Beskrivning:

Gammal och varierande blandskog med gran, björk, asp och tall ställvis. Ung rönn och
ek förekommer också. Speciellt granen är av varierande ålder. En del aspar är grova
med hackspettshål. Plantor av bl.a. ek oxel och fågelbär påträffas. Någon hassel finns i
buskskiktet och fältskiktet består av blåbär, mossor, liljekonvalj, örnbräken,
skogskovall och ekorrbär. I västra ändan av beståndet komposthögar vid mindre göl.
Här växer lite förvildade trädgårdsväxter.
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Stigar:

Flera stigar.

Anordningar: Fågelholkar i en del träd.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Stamvis blädning kan tillämpas i framtiden.

BESTÅND 161
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder 45 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 30 %
Gran: 25 %
Löv: 45 %

Beskrivning:

Bostadsnära blandskog med tall, gran, björk och enstaka stor asp. Ställvis ung ek och
rönn. Beståndet är varierande i ålder och täthet. Ställvis väldigt nertrampat. Någon
hasselbuske förekommer. Fältskiktet är ganska knappt och består huvudsakligen av
ekbräken, blåbär och liljekonvalj.

Stigar:

Stigar och mindre gångväg.

Enskilda träd: Stor tall (ca 50 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Försiktig gallring inom 5 år. Öppna upp i det undre skiktet och ta fram de grövre
stammarna. Störande ris tas bort. Vid sidan av gångväg hålls sly och buskar borta.

BESTÅND 162
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,58 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 40 %
Gran: 30 %
Löv: 10 %
Vårtbjörk: 20 %
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Beskrivning:
lite

Välbesökt bestånd med en variation av löv‐ och barrträd. Trädslagen består av stor tall,
mindre vårtbjörk och gran samt någon asp. Enstaka ung ek, sälg, oxel, asp, lönn och
rönn förekommer. Beståndet är relativt luftigt men innehåller ställvis tätare partier
som är svårframkomliga och delvis utvecklats till komposter. I buskskiktet växer lite
hassel och skogstry samt enstaka måbär och ros. Fältskiktet består av blåbär,
skogsstjärna, gräs, ormbunkar, harsyra och liljekonvalj.

Stig:

Välanvänd stig genomskär beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 163
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,2 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 20 %
Löv: 80 %

Beskrivning: Fornminne. Beståndet består av ett forntida gravfält bevuxet glest med björk och
inslag av tall, enstaka oxel och lönn. Fältskiktet slås på gräs och innehåller bl.a. klöver, vicker och
midsommarblomster. En stor hagtornsbuske växer i beståndet.
Stigar:

Stig förekommer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Löv‐ och blandskog med hagmarkslik karaktär och fornlämning.

Åtgärder:

Slåtter.

BESTÅND 164
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,9 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 22 cm.
Gran: 40 %
Tall: 40 %
Löv: 10 %
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Beskrivning:

Beståndet utgörs av en smal varierande skogsremsa mellan bostäder och väg.
Förekommande trädslag är tall, björk, gran och asp. Ung rönn, lönn, sälg, ek och oxel
förekommer också samt en skogsalm (VU). Buskar av både ros, en, måbär, skogstry
och brakved förekommer. I fältskiktet växer blåbär, lingon, husmossa, väggmossa och
örnbräken. Beståndet har delvis börjat användas som kompost.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Bostadsnära skog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Beståndets fungerar som en barriär mellan bostäder
och bilväg. Därför rekommenderas det att beståndet hålls relativt tätt.

BESTÅND 165
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Blandbestånd bestående av stor tall, gran och björk samt enstaka asp och stor sälg.
Yngre ek och gran förekommer också. Inslag av ekplantor finns i beståndet. Fältskiktet
består av blåbär, ormbunkar och fibbla. Enstaka rosenbuske finns i beståndet.

Stigar:

Mindre stigar och en gångväg löper genom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 166
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,4 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 20 %
Gran: 70 %
Löv: 10 %
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Beskrivning:

Gammal bostadsnära skog med huvudsakligen gran, men med inslag av både tall,
björk, ek, sälg och asp, speciellt i den södra beståndsdelen. Plantor av oxel och
skogsalm (VU) ställvis. I buskskiktet förekommer ros, häggmispel hassel och måbär.
Fältskiktet består av blåbär, blåsippa (s), husmossa, väggmossa, örnbräken och lite
smultron. Lite lågor förekommer i beståndet.

Enskilda träd: Sälg med hackspettshål och ticka.
Stigar:

Mindre stigar och gångväg.

Anordningar: Fågelholkar. Bänk.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Övrigt värde: Fornlämning (hägnad).
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling i den mån inte friluftslivet störs.

BESTÅND 167
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,3 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 15 cm.
Gran: 20 %
Löv: 80 %

Beskrivning:

Sankt område med gran i varierande ålder, asp, björk och sälg. I buskskiktet vide och
brakved. Fältskiktet utgörs av vitmossa, blåbär, fräken, bladmossa, kammossa och
kabbeleka. Inslag av död ved.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.
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BESTÅND 168
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,5 ha
Medelålder 15 år.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Ungt lövbestånd som är väldigt tätt. Enstaka stor tall och gran förekommer, annars
består lövslyet av ek, rönn, lönn, fågelbär och asp. Buskar av hassel, druvfläder och ros
förekommer också. I fältskiktet blåbär och midsommarblomster.

Stigar:

Mindre stig, och gångväg längs med kanten.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Röj lövsly så att beståndet blir luftigare. Ta vara på olika sorters träd och buskar.

BESTÅND 169
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,2 ha
Medelålder ca 55 år, medeldiameter ca 20 cm.
Gran: ca 60 %
Tall: ca 10 %
Löv: ca 30 %

Beskrivning:

Varierande blandskog med gran, tall och ung asp. Någon ung björk, ek, sälg och rönn
förekommer. Granen är av varierande ålder. I busksiktet någon hassel. Fältskiktet
består av blåbär, ormbunkar, skogskovall och liljekonvalj.

Stigar:

Små stigar förekommer.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Bostadsnära skog. Blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Beståndet kan hållas lite tätt för att skapa barriär
mellan bostäder, vattentorn och bilväg.

BESTÅND 170
Skogsmark:

1,0 ha
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Huvudskikt:

Medelålder ca 80 år, medeldiameter ca 28 cm.
Tall: ca 80 %
Gran: ca 10 %
Löv: ca 10 %

Beskrivning:

Välanvänt och något slitet bestånd intill lekplats. Förekommande trädslag är stor tall
och lite gran samt enstaka björk. Yngre ek, lönn, rönn, sälg, fågelbär och lind (s)
förekommer. I busksiktet hassel, en, ros och måbär. Fältskiktet utgörs av bl.a. blåbär,
viol, vitsippa, smultron, skogskovall, enstaka blåsippa (s) och midsommarblomster.

Stigar:

Småstigar.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog som lämpar sig för lek och korta skogspromenader.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 171
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,5 ha
Medelålder ca 80 år, medeldiameter ca 30 cm.
Tall: ca 90 %
Löv: ca 10 %

Beskrivning:

Bostadsnära tallskog med inslag av björk ung ek, lönn, asp och oxel. I buskskiktet
måbär och hassel. I fältskiktet bl.a. blåbär och blåsippa (s).

Stigar:

Stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Tallskog med inslag av lövträd. Lämplig för lek och kortare
promenader.

Åtgärder:
variation i

Ingen åtgärd inom planperioden. Täta partier kan vid behov gallras, men skapar nu fin
beståndet.

BESTÅND 172
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,5 ha
Medelålder ca 60 år, medeldiameter ca 25 cm.
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Tall: ca 60 %
Löv: ca 40 %
Beskrivning:

Glest bestånd med tall, björk, ek och enstaka asp. Plantor av ek, rönn, björk, lönn, oxel
och ädelgran förekommer. I buskskiktet lite slån. Fältskiktet består av örnbräken,
blåbär, fibbla, midsommarblomster, ekbräken, vicker och smultron.

Enskilda träd: Stor tall (ca 55 cm).
Anordningar: Fågelholk.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik blandskog med inslag av ädellövträd.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Håll beståndet fritt från större buskage så att
utsikten till vattnet bibehålls. Senare röjning krävs.

BESTÅND 173
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder ca 30 år, medeldiameter ca 15 cm.
Tall: ca 5 %
Gran: ca 5 %
Löv: ca 90 %

Beskrivning:

Öppet lövrikt bestånd intill badplats. Glest med ek, asp, lönn, oxel, rönn, gran och tall.
I buskskiktet förekommer. Skogstry, ros, olvon och häggmispel. Plantor av asp, rönn,
sälg, lönn, ek och björk påträffas. I fältskiktet växer bl.a. midsommarblomster,
smultron, ormbunke, liljekonvalj, vicker och klöver.

Anordningar: Fågelholk, bänk.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Luckig lövdominerad blandskog.

Åtgärder:

Håll stig och bänkplats fria från sly. Röjning om 5‐10 år för att området ska hållas
öppet i övrigt. Gynna lövträd och behåll fina buskage.
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BESTÅND 174
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,9 ha
Medelålder 60 år, medeldiameter 25 cm.
Tall: 40 %
Löv: 60 %

Beskrivning:

Beståndet består huvudsakligen av en gångväg längs med stranden. Förekommande
trädslag är både tall, björk, klibbal, fågelbär, sälg, ek, alm (VU), björk, rönn, lönn, ask
(VU), lind (s)och oxel. Plantor av ek, ask, asp, lönn och björk förekommer. I buskskiktet
ros och hagtorn samt hassel, måbär, druvfläder, svarta vinbär (s) och olvon i västra
delen. Fältskiktet består bl.a. av liljekonvalj, natt och dag, klöver, midsommarblomster.

Enskilda träd: 3 tallar (65 cm, 65 cm,, 80 cm), Jättetall (ca 75 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. För motion och strandpromenader.

Åtgärder:

Strandremsan bör hållas fri från överflödigt sly och buskar för att bevara fin sjöutsikt.
Röj om 5‐10 år, bevara grova tallar och lövträd.

BESTÅND 175
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 125 år, medeldiameter 33 cm.
Tall: 10 %
Gran: 90 %

Beskrivning:

Gammal granskog med inslag av enstaka björk, sälg, ek och tall. I fältskiktet vanliga
skogsarter som blåbär, ormbunkar, husmossa, väggmossa, kammossa och dessutom
blåsippa (s). Lite lågor.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (stensträng).
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.
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BESTÅND 176
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 40 %
Gran: 60 %

Beskrivning:

Luftigt barrbestånd med en blandning av tall och gran. Enstaka ung ek, asp och
skogsalm (VU) förekommer. Ställvis ung gran och granplantor i mindre klungor. I
buskskiktet någon slån. Fältskiktet består av blåbär, ekorrbär och blåsippa (s).

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år mot variation i ålder. Ta till vara ädellövträd och lämna tätare
partier.

BESTÅND 177
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,2 ha
Medelålder 20 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 55 %
Gran: 10 %
Löv: 35 %

Beskrivning:

Ungt bestånd med en variation av ungtall, björk, sälg, asp, rönn, gran och någon ek.
Enstaka fröträd av tall. I buskskiktet någon en på bergigare partier. I fältskiktet
blåbär, örnbräken och smultron.

Stigar:

Stig genom skär beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornminne (stensträng).
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Försiktig gallring inom 5 år. Friställ grova tallar och gynna olika slag av lövträd. Ta bort
ris längs stigar.

BESTÅND 178
Skogsmark:

1,9 ha
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Huvudskikt:

Medelålder 45 år, medeldiameter 20 cm.
Gran: 100 %

Beskrivning:

Tätt granskogsbestånd med knappt inslag av tall, björk, ung ek och sälg. I fältskiktet
förekommer blåsippa (s). Fältväxtligheten är i övrigt knapp med något örnbräken,
blåbär, mossor. Beståndet ligger i närheten av ett vattenreningsverk som tidvis sprider
en otrevlig lukt. Enstaka lågor förekommer.

Stigar:

Mindre stig.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Övrigt värde: Fornlämning (hägnad).
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Granskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Ris tas bort längs stigar. I gallringen bör lövträd och åldersvariation
gynnas.

BESTÅND 179
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 22 cm.
Gran: 75 %
Löv: 25 %

Beskrivning:

Tätt blandskogsbestånd med gran, enstaka björk, ek, sälg och tall. Fältskiktet är
sparsamt men husmossa och blåsippa (s) förekommer. I Beståndet finns enstaka lågor.
Mot åkerkanten i den östra delen förekommer asp, måbär, slån och ros.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallring snarast. Gynna lövträd och lämna tätare mot skogsbrynet.

BESTÅND 180
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder ca 30 år, medeldiameter ca 15 cm.
Gran: ca 80 %
Löv: ca 20 %
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Beskrivning:

Beståndet är beläget på en brant sluttning och består till största del av gran. Någon
asp och björk föreutkommer också. Runt beståndskanterna växer det sälg. I fältskiktet
bl.a. liljekonvalj, nässla och älggräs.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Ta ut gran och gynna befintligt lövträd.

BESTÅND 181
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 38 cm.
Gran: 50 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Delvis luckigt bestånd med grova granar och aspar. Midsommarblomster, slån och ros i
mindre gläntor. I övrigt knappt fält‐ och buskskikt.

Enskilda träd: Tall (ca 55 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Blandskogsbestånd med ett rikt inslag av grov asp och med
mindre gläntor som öppnar upp mot jordbrukslandskap.

Åtgärder:

Punktåtgärd: Öppna upp i gläntorna och utnyttja dem till att skapa variation och utsikt
över jordbrukslandskap. Friställ den grova tallen. Framtida gallringar ska gynna grov
asp.

BESTÅND 182
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 20 cm.
Tall: 100 %

Beskrivning:

Homogent tallbestånd med inslag av enstaka gran, ung ek, asp och skogsalm (VU). I
busksiktet någon slån och i fältskiktet blåbär, ekorrbär och blåsippa (s).
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Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Tallskog med inslag av lövträd.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Gynna befintliga lövträd och ta bort ris vid stigar.

BESTÅND 183
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,9 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 18 cm.
Tall: 40 %
Gran: 20 %
Löv: 40 %

Beskrivning:

Friskt blandbestånd med gran, tall och ställvis asp. Aspen är av varierande ålder. I
buskskiktet ställvis slån. Fältskiktet består av väggmossa, husmossa, blåbär och
örnbräken. Beståndet innehåller liten sumpmark med bl.a. sälg, vitmossa, björnmossa
och fräken.

Enskilda träd: Björk (50 cm).
Stigar:

Stig genomskär beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (grav‐ och boplatsområde).
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog med grov asp.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Gynna grov asp och befintlig sälg och försök skapa åldersvariation.
Röj bort slån från fornlämning och ta bort ris längs stigar. Lämna liten sumpmark
orörd.

BESTÅND 184
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,0 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 30 %
Gran: 70 %

115

Beskrivning:

Gammal barrskog med huvudsakligen gran och ett inslag av tall. Ställvis skiktat med
gran under. Fältskiktet består av husmossa, väggmossa och blåbär. Beståndet
innehåller lite lågor och torrträd.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Naturlig föryngring, grova stammar och ett rikt inslag av
död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 185
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,3 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 13 cm.
Tall: 65 %
Gran: 10 %
Vårtbjörk: 25 %

Beskrivning:

Ungt blandbestånd bestående av främst tall med inslag av gran och vårtbjörk. Några
grova tallar och stamrönnar förekommer samt lite ung ek speciellt i beståndets södra
del. Delvis mindre gläntor. I fältskiktet växer blåbär, liljekonvalj och örnbräken.

Enskilda träd: Fin grövre tall.
Stigar:

Mindre stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (stensättning).
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Gynna lövträd och variation i trädslag. Ris tas bort i anslutning till
stigar. Grövre tallar kan frihuggas. Befintlig ek och stamrönn tas fram (speciellt i den
södra beståndsdelen).

BESTÅND 186
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,2 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 70 %
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Löv: 30 %
Beskrivning:

Beståndet består av ung tall och björk med enstaka gran och lite rönn. Beståndet är
luckigt. I fältskiktet förekommer blåbär, ormbunkar, mossor, liljekonvalj, fibbla och
vitsippa.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd. Senare kan gallring utföras med hänsyn till lövträd och mot ökad
variation i ålder och trädslag.

BESTÅND 187
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 30 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Frisk lövskog med asp, björk och gran under. I fältskiktet blåbär, örnbräken, husmossa,
väggmossa, skogsvicker, smultron och viol.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Frisk lövskog med huvudsakligen asp.

Åtgärder:

Ta ut gran och frihugg grövre aspar.

BESTÅND 188
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,8 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 18 cm.
Tall: 50 %
Gran: 30 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Barrdominerat blandbestånd. Förekommande trädslag är tall och gran med inslag av
björk, asp och någon ung ek. Fältskiktet utgörs huvudsakligen av husmossa,
väggmossa, blåbär och örnbräken. Lite lågor förekommer.

Stigar:

Stig genomskär beståndet.
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Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Förslag:

Gallring inom 5 år. Gynna lövträd och försök skapa åldersvariation. Röj slån vid stigen i
södra ändan av beståndet. Ta bort ris längs stigar.

BESTÅND 189
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,5 ha
Medelålder ca 55 år, medeldiameter ca 20 cm.
Tall: ca 40 %
Löv: ca 60 %

Beskrivning:

Beståndet är glest och luckigt och befinner sig på en gammal boplats med jordkällare.
Trädskiktet består av glest med björk och tall samt unga björkar och sälgar. I söder ung
asp. I busksiktet förekommer syren, en, ros, hassel, slån, hallon och snöbär. I
fältskiktet timotej, nässla, daggkåpa, klöver, nunneört, natt och dag, blåbär och lupin.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Gräs‐ och hagmark. Beståndet får gärna hålla sin varierande och öppna karaktär, med
enskilda buskage och grövre stammar.

Åtgärder:

Beståndet lämpar sig för bete. Då behåller området sin nuvarande öppna karaktär.
Området är i övrigt fint och en stig kan anläggas längs norra kanten.

BESTÅND 190
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 15 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 80 %
Vårtbjörk: 20 %

Beskrivning:

Ungt, tätt blandbestånd med tall, rönn, björk, sälg och enstaka gran. Äldre björk i
södra delen. Några frötallar. I busksiktet druvfläder och måbär. I fältskiktet örnbräken,
smultron, blåbär och fibbla. Beståndet innehåller mindre gläntor mellan de täta
partierna.
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Stig:

Stig genomskär beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Röjning‐gallring inom 5 år. Spara grova tallar och gallra mot variation i trädslag och
ålder. Ta bort ris kring stig. Gynna lövträd och buskar i gallringen.

BESTÅND 191
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder ca 70 år, medeldiameter ca 30 cm.
Tall: ca 90 %
Gran: ca 5 %
Löv: ca 5 %

Beskrivning:

Luftigt, välanvänt bestånd med grov, tall och inslag av gran. I västra ändan lite tätare
med asp, sälg, apel och oxel. I busksiktet förekommer någon en och i väster slån,
getapel, måbär och ros. I fältskiktet blåbär, ormbunkar och liljekonvalj.

Stigar:

Gång‐ och cykelväg och mindre stigar.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog med luftigt intryck samt tätare och buskigare partier som skapar
variation.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. I framtiden bör beståndet behålla sin luftiga karaktär
och gallring i undre skiktet kan bli aktuell. De grova tallarna ska bevaras.

BESTÅND 192
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder ca 50 år, medeldiameter ca 20 cm.
Tall: ca 20 %
Löv: ca 80 %

Beskrivning:

Liten kulle med rikligt av lövträd och inslag av ädellövträd. Trädslagen som
förekommer är tall, asp, ask (VU), fågelbär och ek. Beståndet är tätt på buskage med
119

skogstry, en, ros, måbär, getapel, hägg, hagtorn, slån och druvfläder. Plantor av
framför allt ask förekommer. Fältskiktet är frisk och består av bl.a. ängsruta,
teveronika, klöver, tjärblomster och smultron.
Stigar:

Mindre stigar.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Lövblandskog med ädellövträd och rik buskvegetation. Beståndet
ska vara tillgängligt för rekreation, främst barnlek.

Åtgärder:

Röj kring mindre stig och där det är tätt. För att hålla beståndet fritt från lövsly och för
att bevara ett fint buskskikt bör regelbunden röjning ske. Gynna ädellövträd och spara
ett rikt buskskikt. Lämna vissa partier täta för att skapa variation.

BESTÅND 193
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,8 ha
Medelålder ca 55 år, medeldiameter ca 20 cm.
Tall: ca 50 %
Gran: ca 40 %
Löv: ca 10 %

Beskrivning:

Blandbestånd med tall, gran och någon björk. Unga rönnar ställvis samt stor asp här
och där. I buskskiktet hägg, skogstry, ros och en. I fältskiktet blåbär och örnbräken.
Beståndet är mycket upptrampat.

Stigar:

Rikligt med stigar.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog. Beståndet ska uppmuntra till kortare promenader
och barnlek.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 194
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,6 ha
Medelålder ca 55 år, medeldiameter ca 18 cm.
Tall: ca 10 %
Löv: ca 90 %
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Beskrivning:

Varierande, luckigt bestånd med öppning i mitten och inslag av ädellövträd.
Förekommande trädslag är ask (VU), apel, oxel, tall, enstaka gran, rönn och alm (VU). I
busksiktet en, ros, slån, hägg, skogstry, måbär, hassel och olvon. I fältskiktet smultron,
gräs, ängsruta, midsommarblomster och strutbräken. Beståndet används delvis som
kompost.

Enskilda träd: Flerstammig buskig tall med koja.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog med rikligt inslag av ädellövträd. Ska uppmuntra till barnlek och får
därför vara varierande och ställvis tätt.

Åtgärder:

Inga åtgärder inom planperioden, området är attraktivt som det är för lek. Ta bort
kompost.

BESTÅND 195
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha.
Medelålder ca 30, medeldiameter ca 15 cm.
Tall: ca 20 %
Löv: ca 80 %

Beskrivning:

Glest och luckigt lövbestånd med ung björk, lite tall och asp. Ett äppelträd i mitten.
Plantor av framför allt asp förekommer. I busksiktet växer lite slån, ros, någon en och
måbär. Fältskiktet består av bl.a. vicker, klöver, smultron och timotej.

Stigar:

Stig längs med beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Öppen örtrik skogsmark.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 196
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,0 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 20 %
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Gran: 30 %
Löv: 50 %
Beskrivning:

Gallrat bestånd med gran och tall samt delvis ringbarkad asp. Någon ung oxel, ek och
rönn förekommer i beståndet samt enskild lönn och alm (VU). Buskskiktet är
varierande och arter som en, måbär, skogstry, slån och någon hallon och hassel
påträffas. Fältskiktet består av framför allt blåbär, smultron och getrams men
liljekonvalj, fibbla och ormbär (s) förekommer också. Lite lågor.

Stigar:

Liten stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Lättillgänglig bostadsnära skog med mycket asp och inslag av död
ved.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 197
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder ca 65 år, medeldiameter ca 25 cm.
Tall: ca 60 %
Löv: ca 40 %

Beskrivning:

Litet blandbestånd mellan bostadsområde och åker. Trädskiktet är varierande med
tall, björk, enstaka ung rönn, ek, lönn, oxel, sälg och apel. I buskskiktet förekommer
måbär, svarta vinbär (s), getapel och slån. Gräsrikt fältskikt med bl.a. klöver.
Upplandsleden löper längs med beståndskanten och erbjuder en vacker utsikt över
jordbrukslandskap.

Stigar:

Upplandsleden.

Anordningar: Bänk med landskapsutsikt.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Luckig lövrik blandskog med olika arter och variation i ålder.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden.

BESTÅND 198
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Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 60 %
Gran: 20 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Barrdominerat bestånd med inslag av lövträd och variation i ålder. Trädslagen är tall,
gran, björk och asp ställvis. Mycket unge ek, asp björk, lönn och oxel. Buskar av ros, en
och slån förekommer i liten skala. I Fältskiktet lite blåsippa (s), blåbär, örnbräken,
smultron och stensöta i gläntor.

Enskilda träd: Fina grövre tallar, flerstammig oxel.
Stigar:

Upplandsleden löper genom beståndet.

Anordningar: Liten hydda och grillplats i södra delen.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Skiktad barrdominerad naturliknande skog som lämpar sig väl för
rekreation.

Åtgärder:

Ingen åtgärd inom planperioden. Låt beståndet utvecklas ganska fritt. Avverkningar i
framtiden genom plockhuggning. Grova stammar, speciellt lövträd bör bevaras.

BESTÅND 199
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,3 ha
Medelålder 135 år, medeldiameter 28 cm.
Tall: 100 %

Beskrivning:

Bergigt gammalt tallbestånd med utsikt över jordbrukslandskap. Mot åkerkanten
förekommer gran, ek, asp, oxel och björk. I buskskiktet en. I fältskiktet lav, lingon, ljung
och blåbär. Vågig praktmossa (s) är hittad i beståndet.

Stigar:

Upplandsleden.

Enskilda träd: Knotig tall (50 cm).
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Bostadsnära hällmark med berg och knotiga, grova tallar.

Åtgärder:

Punktåtgärd: Ta ut speciellt yngre gran längs åkerkanten för att förbättra utsikt och för
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att gynna lövträd. Annars fri utveckling.
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BESTÅND 200
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,6 ha
Medelålder 50 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 30 %
Gran: 20 %
Löv: 50 %

Beskrivning:

Blandskog med tall, gran och björk. Ung rönn, ek, björk, oxel, tall, gran och asp
förekommer. Beståndet är delvis tvåskiktat och ojämnt. I busksiktet en och i fältskiktet
blåbär, lingon och örnbräken. Lite lågor finns i beståndet.

Stigar:

Upplandsleden.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Avverkning i alla skikt inom 5 år. Gynna trädslagsvariation och variation i ålder samt
lövträd, speciellt ek och asp. Bevara grova barrträd. Ta bort riset för att öka
framkomligheten i skogen och runt stigen.

BESTÅND 201
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,8 ha
Medelålder ca 40 år, medeldiameter ca 15 cm.
Tall: ca 50 %
Gran: ca 20 %
Löv: ca 30 %

Beskrivning:

Varierande, luckigt delvis öppet bestånd, med stenröse, gropar, toppar och vatten i
sänkor. Förekommande trädslag är asp, björk, tall, vide, alm (VU) och sälg. I
buskskiktet hallon, druvfläder, olvon, ros, måbär, skogstry, hägg, krusbär. Fältskiktet
består av mycket gräsarter med nässla och vicker.

Enskilda träd: Alm.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Luckig lövdominerad blandskog med en spännande variation av
både växtarter och element.

Åtgärder:

Punkinsats: Gallra ut gran vid nordvästra beståndskanten för att skapa åtkomlighet
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och ge plats åt lövträd. Friställ alm.

BESTÅND 202
Sumpmark:

1,3 ha

Beskrivning:

Öppen sankmark med älggräs, starr, vide, ung tall, asp och aspplantor.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpmark.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 203
Skogsmark:
Huvudskikt:

6,1 ha
Medelålder 125 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 45 %
Gran: 55 %

Beskrivning:

Barrbestånd med stor gran och tall samt enstaka ung ek, asp, rönn och sälg. I
fältskiktet främst blåbär, örnbräken, ekbräken, någon harsyra och blåsippa (s). Både
lågor och torrträd förekommer.

Stigar:

Välanvänd stig.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 204
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 50 %
Gran: 10 %
Löv: 40 %
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Beskrivning:

Ojämnt, varierande blandbestånd med tall, gran, asp och björk. Inslag av ung rönn,
asp, björk, oxel och ek. I buskskiktet en och någon slån. I fältskiktet växer blåbär,
örnbräken, smultron, stensöta och getrams samt fetknopp och bergsyra på
bergsknall. Död ved förekommer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd.

BESTÅND 205
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,9 ha
Medelålder 135 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 90 %
Gran: 10 %

Beskrivning:

Bergigt bestånd med tall och lite gran. Ung rönn, ek, asp, tall, gran och björk
förekommer. Lite död ved finns i beståndet. I buskskiktet en och i fältskiktet husmossa,
väggmossa, lav, blåbär, stensöta och örnbräken. I beståndet finns rester av en gammal
jordkällare bevuxen med grov asp.

Stigar:

Upplandsleden.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Barrdominerad naturskog. Hällmark med gamla grova tallar och ett naturligt inslag av
död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling. Bevara grova blickfångstallar. Punktinsatser kan vara nödvändiga i
framtiden om rekreationen blir lidande.

BESTÅND 206
Skogsmark:
Huvudskikt:

5,7 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 60 %
Gran: 30 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

gammal barrskog med tall, gran och lite grov asp. Enstaka ung ek, rönn, björk och asp
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förekommer. Beståndet är tvåskiktat. I busksiktet någon en och i fältskiktet
främst blåbär, husmossa och väggmossa. Lite lågor och torrträd finns i beståndet. En
liten utgrävd göl förekommer också. Här växer grov asp, sälg och andmat.
Enskilda träd: Stora aspar (ca 60 cm).
Stigar:

Upplandsleden.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog med inslag av grov asp och död ved.

Åtgärder:

Försiktig gallring inom 5 år. Glesa ur beståndet lite för att gynna grova lövträd. Ta till
vara åldersvariation och variation i täthet.

BESTÅND 207
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,1 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 31 cm.
Tall: 45 %
Gran: 50 %
Löv: 5 %

Beskrivning:

Gammal barrskog med gran, tall och lite asp. Lite ung björk, ek och rönn förekommer. I
fältskiktet blåbär, husmossa, väggmossa, harsyra och örnbräken. Lite lågor och
torrträd förekommer.

Stigar:

Upplandsleden löper genom den västra beståndshalvan. Även andra mindre stigar
förekommer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Barrdominerad naturskog.

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 208
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,1 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 14 cm.
Tall: 40 %
Gran: 40 %
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Löv: 20 %
Beskrivning:

Väldigt tätt barrdominerat bestånd med inslag av lövträd. Förekommande trädslag är
gran, tall, rönn, ek, sälg, asp och björk. Några grova tallar finns i beståndet. I buskväg
finns enstaka, en, skogstry och måbär. Fältskiktet är knappt med blåbär, liljekonvalj
och örnbräken. Lite död ved förekommer.

Enskilda träd: 2 stor tallar (ca 63 cm, 70 cm och tvåtoppad).
Stigar:

Upplandsleden längs med den södra beståndskanten.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Löv‐ och blandskog. Skiktad lövrik blandskog med grova träd och utsikt över
jordbrukslandskap.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Ta ut gran och gynna lövträd, speciellt sälg och ek. Friställ grova
tallar och ekar. Ta bort ris längs stigen i södra kanten av beståndet.

BESTÅND 209
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,1 ha
Medelålder 25 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 45 %
Gran: 35 %
Löv: 20 %

Beskrivning:

Tätt bestånd med ung gran och tall och inslag av asp och björk. I fältskiktet blåbär,
husmossa, väggmossa, liljekonvalj, stenbär och örnbräken.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Gynna lövträd.

BESTÅND 210
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,5 ha
Medelålder 65 år, medeldiameter 20 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Nyckelbiotop. Friskt lövbestånd med inslag av ädellövträd och enstaka grova stammar.
Beståndet består av yngre asp, stor ek, rönn och björk. Asparna är delvis ringbarkade.
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I buskskiktet förekommer en, måbär, ros, slån, getapel, skogstry och olvon. I fältskiktet
växer bl.a. liljekonvalj, daggkåpa, blåsippa (s), vicker, viol och smultron. På grova ekar
växer ekticka (NT), gulpudrad spiklav (s), sotlav (s) och brun nållav (s).
Enskilda träd: 4 Jätteekar (1 ihålig ca 1 m, 1 ihålig avbruten).
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Övrigt värde: Fornlämning (stort gravfält).
Målbild:

Löv‐ och blandskog med inslag av ädellövträd, grova ekar och andra karakteristiska
träd, t.ex. stamrönn.

Åtgärder:

Punktinsats: Slån kan rensas i brynet vid de stora ekarna för bättre åtkomlighet, men
lämna kvar vissa klungor. En stig längs med kanten av ”udden” skulle vara väldigt
attraktiv. Beståndets öppna karaktär bör bevaras.

BESTÅND 211
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,5 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 20 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Friskt lövbestånd med delvis ringbarkad asp, lite ung ek, gran, björk och sälg. Ställvis
aspplantor. I buskskiktet förekommer slån, ros, en och måbär. I fältskiktet växer bl.a.
midsommarblomster, blåsippa (s), viol, ormbunkar, älggräs, daggkåpa, smultron,
liljekonvalj, vicker, timotej och smörblomma. Lite död ved finns i beståndet.

Stigar:

Liten stig (lerig).

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Löv‐ och blandskog.

Åtgärder:

Punkinsats: Förbättra befintlig stig och rensa sly längs denna. Beståndets luftiga
karaktär bör bevaras.

BESTÅND 212
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,1 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 18 cm.
Tall: 50 %
Gran: 30 %
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Löv: 20 %
Beskrivning:

Varierande blandbestånd med tall, gran och asp. Mindre gran under ställvis. Enstaka
ung ek, asp, sälg, rönn och björk förekommer. I buskskiktet någon en. I fältskiktet
blåbär, husmossa, väggmossa, örnbräken, liljekonvalj och blåsippa (s) vid åkerkanten. I
bergigare partier lav och stensöta. Lite lågor förekommer.

Enskilda träd: Mäktig tall i beståndets nordvästra del.
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik blandskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd.

BESTÅND 213
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,1 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 14 cm.
Tall: 70 %
Gran: 30 %

Beskrivning:

Bestånd med ung tall och inslag av gran. Enstaka ung ek förekommer och någon grov
frötall. I busksiktet enstaka en. Fältskiktet består av husmossa, väggmossa, örnbräken,
fibbla, blåbär och liljekonvalj ställvis. I norra delen lite sumpmark. Här växer vide och
björk samt fräken, vitmossa och björnmossa i fältskiktet.

Stigar:

Stig genomskär beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring inom 5 år. Gynna befintliga lövträd och bevara grova tallar. Lämna
sumpmarken orörd.

BESTÅND 214
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,2 ha
Medelålder 135 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 80 %
Gran: 20 %
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Beskrivning:

Varierande gammal barrskog med både kargare bergsområde och fuktigare
sumpmark. Trädslagen är främst tall med inslag av gran, någon ung asp, ek, rönn och
oxel och en på berget. Riktigt grova tallar ställvis. I fältskiktet förekommer blåbär,
ormbunkar, mossor, lingon och lav på berget. På sumpigt område växer vide och björk
samt kabbeleka, viol, vattenklöver och vitmossa i fältskiktet. Lite död ved förekommer.

Stigar:

Stig löper igenom.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd. Beståndet kan även lämnas för fri utveckling med tanke på dess ålder.
Då skapas ett större sammanhängande område med naturskog.

BESTÅND 215
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 30 cm.
Tall: 20 %
Gran: 80 %

beskrivning:

Naturskogslikt barrbestånd med gran, inslag av tall och någon asp. Ung rönn, ek, björk,
gran förekommer också. I fältskiktet blåbär, mossor och örnbräken. Död ved, framför
allt lågor, förekommer i beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog med grova stammar, död ved och naturlig föryngring.

Åtgärder:

Fri utveckling ger ökad mängd död ved och grova träd.

BESTÅND 216
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,8 ha
Medelålder 105 år, medeldiameter 33 cm.
Tall: 20 %
Gran: 80 %

Beskrivning:

Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. Värdefull naturskog med gran och inslag av tall.
Fältskiktet dominerat av mossa, med blåbär och ormbunkar. Rikligt med lågor och
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torrträd finns i beståndet. På död ved växer grön sköldmossa (s).
Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Barrdominerad naturskog med grova gamla barrträd, rikligt med död ved och naturlig
föryngring.

Åtgärder:

Fri utveckling ökar mängden död ved och grova träd.

BESTÅND 217
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,6 ha
Medelålder 75 år, medeldiameter 27 cm.
Tall: 85 %
Gran: 15 %

Beskrivning:

Barrdominerat skogsbestånd bestående av tall med inslag av gran, björk och asp. I
fältskiktet blåbär, ormbunkar, liljekonvalj och mossor. I buskskiktet en.

Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd.

BESTÅND 218
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,9 ha
Medelålder 35 år, medeldiameter 17 cm.
Tall: 90 %
Vårtbjörk: 10 %

Beskrivning:

Talldominerat bestånd med inslag av vårtbjörk, någon ung ek, asp, rönn och gran.
Blåbär, ormbunkar, mossor och liljekonvalj dominerar fältskiktet, medan buskskiktet
består av endast någon en.

Naturvärde:

3

133

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallring snarast. Gynna lövträd av olika slag. Ta fram större ek.

BESTÅND 219
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,3 ha
Medelålder 85 år, medeldiameter 32 cm.
Tall: 85 %
Gran: 15 %

Beskrivning:

Friskt barrdominerat bestånd med inslag av ädellövträd. Förekommande trädslag är
tall, gran och asp samt ung ek, rönn, oxel och björk. Fältskiktet innehåller vanliga
skogsarter, bl.a. blåbär, mossor, liljekonvalj och ormbunkar. I buskskiktet någon en. I
beståndet finns några lågor och torrträd.

Enskilda träd: Fin tall, större ekar.
Stigar:

Stig löper igenom beståndet.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Flerskiktad blandskog med inslag av lövträd.

Åtgärder:

Försiktig gallring inom 5 år för att gynna lövträd. Ge plats åt yngre ekar (och oxel) som
har potential att utvecklas och spara grövre tallar.

BESTÅND 220
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,1 ha
Medelålder 15 år, medeldiameter 10 cm.
Tall: 20 %
Gran: 60 %
Vårtbjörk: 20 %

Beskrivning:

Mycket tätt blandbestånd med ung gran, vårtbjörk och tall. Lite rönn, sälg, asp, ek och
oxel förekommer. Busksiktet är knappt, men enstaka druvfläder och ros påträffas. I
fältskiktet bl.a. blåbär, ormbunkar, ekorrbär, mossor och liljekonvalj i mindre gläntor.

Enskilda träd: 1 liggande stor asp, stor tall (50cm).
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Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallring‐röjning snarast. Gynna lövstammar och olika trädslag.

BESTÅND 221
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,1 ha
Medelålder 30 år, medeldiameter 14 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Varierande hagmarkslikt lövbestånd med ung asp, björk, rönn, ek och lite tall.
Enstaka gran, oxel, sälg och större asp förekommer. Ställvis granplantor. I buskskiktet
slån, ros, en, olvon och måbär. I fältskiktet bl.a. vicker, klöver, viol, smultron,
ormbunkar, blåbär, midsommarblomster, teveronika, liljekonvalj och tjärblomster. Lite
lågor förekommer.

Stigar:

Stig löper igenom.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Hagmarkslik lövskog med en stor variation i trädslag, rikt busk‐ och fältskikt.

Åtgärder:

Gallring i täta områden, friställ, ek, stamrönn och grövre asp. Röjning av slån vid stigar
och på övriga ställen där det är tätt. Lämna kvar mindre buskage. Sedan bete om
möjligt.

BESTÅND 222
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,0 ha
Medelålder 135 år, medeldiameter 36 cm.
Tall: 90 %
Gran: 10 %

Beskrivning:

Varierande bestånd med tall, lite gran och enstaka björk. Mindre gran och tall samt lite
ung björk, ek och rönn förekommer. Buskar av en och måbär påträffas. Fältskiktet
består huvudsakligen av vanliga skogsarter som blåbär, ormbunkar, liljekonvalj,
mossor, skogsstjärna och ekorrbär. Lite lågor och torrträd. I söder mot bostadsområde
är beståndet något bergigt. Här påträffas lite ljung, lav och lingon.
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Stigar:

Stig löper igenom.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Skiktad lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd.

BESTÅND 223
Skogsmark:
Huvudskikt:

3,4 ha
Medelålder 95 år, medeldiameter 34 cm.
Tall: 55 %
Gran: 35 %
Löv: 10 %

Beskrivning:

Mycket nertrampat gammalt bestånd intill skola. Används flitigt för barnlek.
Trädslagen är tall och gran. Någon stor björk och ung ek, rönn och björk förekommer. I
buskskiktet någon en, i fältskiktet blåbär, harsyra, ormbunkar och liljekonvalj ställvis. I
södra ändan är beståndet så gott som utan fältskikt p.g.a. slitage. Lite lågor
förekommer.

Stigar:

Större och mindre stigar.

Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Ingen åtgärd.

BESTÅND 224
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,5 ha
Medelålder 10 år, medeldiameter 13 cm.
Tall: 45 %
Gran: 30 %
Löv: 25 %

Beskrivning:

Varierande, luckigt bestånd på gammal åkermark. Ung vårtbjörk, ung gran och tall
separat i klungor. I fältskiktet gräsarter med bl.a. timotej. Vid dikeskant växer
någon klibbal, vide och sälg.
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Enskilda träd: Stamoxel.
Naturvärde:

3

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Kontinuitetsskogsbruk. Luckig lövrik blandskog.

Åtgärder:

Gallring om 5‐10 år. Ta bort främst barrträd i de täta partierna. Bevara sälg, klibbal och
vide.

BESTÅND 225
Skogsmark:
Huvudskikt:

4,5 ha
Medelålder 125 år, medeldiameter 26 cm.
Tall: 75 %
Gran: 20 %
Löv: 5 %

Beskrivning:

Luftig talldominerad skog med inslag av gran och lite björk, asp och ek (både äldre och
yngre). Någon oxel förekommer också. I buskskiktet en och i fältskiktet blåbär,
harsyra, ormbunkar, mossor och lav samt lite blåsippa (s) ställvis. Beståndet är bergigt
med utsikt över åkermark.

Enskilda träd: 2 tallar (50 cm).
Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Punktinsats: Gallra i undre skiktet längs åkerkanten i norr för att få bättre utsikt och ge
plats åt grov tall, sälg och befintlig ek. Koncentrera gallringen på mindre gran.

BESTÅND 226
Skogsmark:
Huvudskikt:

1,7 ha
Medelålder 115 år, medeldiameter 32 cm.
Tall: 20 %
Gran: 80 %

Beskrivning:

Barrdominerad skog med till största del gran, men inslag av grov, fin tall. Lite ung ek,
björk och rönn förekommer. I södra ändan av beståndet finns en hundrastgård i vilken
det växer mer lövträd bl.a. asp, lönn, stamrönn, fågelbär och oxel. Här ställvis tätt med
buskar av hägg, skogstry, ros, måbär, slån, en och hallon. I fältskiktet växer
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huvudsakligen blåbär, ormbunkar, mossor, samt liljekonvalj och blåsippa (s) ställvis. I
hundrastgården förekommer även smultron och midsommarblomster. Beståndet är
mycket upptrampat.
Enskilda träd: Fina tallar (knotig ca 48 cm, 50 cm)och stamrönnar.
Stigar:

Asfalterad gång‐ och cykelväg. Rikligt med stora och små stigar.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Bostadsnära skog. Varierande blandbestånd med grova träd, yngre träd och ställvis
tätare partier. Beståndet ska vara varierar och lämpa sig för både lek och kortare
promenader.

Åtgärder:

Punkinsats: Ta försiktigt ut mindre gran mot kanten till bestånd 224 för att friställa
grova tallar och ek. Lämna kvar lite större gran som skapar spännande lekplatser för
barn.

BESTÅND 227
Skogsmark:
Huvudskikt:

2,0 ha
Medelålder ca 90, medeldiameter ca 30 cm.
Tall: ca 60 %
Gran: ca 30 %
Löv: ca 10 %

Beskrivning: Frisk och varierande blandskog med tall, gran, ställvis mer lövträd och ställvis ung
gran.
Ung ek, asp, lönn, oxel och björk förekommer. I buskskiktet en, skogstry och måbär. I
fältskiktet vanliga skogsarter som blåbär, mossor, liljekonvalj, fibbla, vicker och lite
midsommarblomster. Lite lågor och torrträd påträffas i beståndet. Ett stort stenröse
intill bilvägen.
Stigar:

Lite småstigar.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Bostadsnära skog. Lövrik barrskog.

Åtgärder:

Gallra i undre skiktet i täta partier. Ta främst ut mindre gran. Spara grova stammar och
gynna lövträd.
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BESTÅND 228
Gräsmark:

5,6 ha

Beskrivning:

Öppen hagmark med gräsarter. I fältskiktet förekommer bl.a. klöver, timotej, rölleka,
daggkåpa och vicker. Den rödlistade arten backklöver (NT) är påträffad. Vass och vide
förekommer ställvis på våtare partier. Lite klibbal, sälg, björk och asp förekommer i
klunga.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 1
Målbild:

Hagmark med inslag av lövträd.

Åtgärder:

Bete.

BESTÅND 229
Gräsmark:

4,5 ha

Beskrivning:

Öppen gräsmark med bl.a. tistel, gulmåra, rölleka, klöver, fräken, nässla och vicker.
Vass förekommer i fuktigare partier. Någon druvfläder, vide, en och slån i buskskiktet.
Enstaka ung gran, rönn och tall förekommer.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Gräs‐ och hagmark.

Åtgärder:

Slåtter/bete.

BESTÅND 230
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,7 ha
Medelålder ca 55 år, medeldiameter ca 15 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Sumpskog med vide, sälg, någon asp, björk och gran. I fältskiktet förekommer främst
vass, nässla och vicker.

Naturvärde:

2

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Sumpskog.
139

Åtgärder:

Fri utveckling.

BESTÅND 231
Våtmark:

14,3 ha

Beskrivning:

Vidsträckt vassbälte med inslag av vide. I fältskiktet förekommer förutom vass också
tåg, gul svärdslilja, kaveldun, starr och vattenklöver. I mitten av beståndet öppet
vatten.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Sump‐/våtmark med öppet vatten som gynnar fågelliv och vattenväxter.

Åtgärder:

Fri utveckling. För att öka rekreationsvärdet kan en spång anläggas i utkanten av
beståndet, med utgångspunkt i Gredelby hagar. Rekreation i större grad stör dock
fågellivet.

BESTÅND 232
Skogsmark:
Huvudskikt:

6,7 ha
Medelålder 55 år, medeldiameter 20 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Al‐ och björksumpskog med ställvis grova stammar och död ved. Klibbal främst i
beståndets västra del. Ställvis endast glasbjörk och ställvis endast mindre videbuskar
och sälg. Någon grov asp förekommer. I fältskiktet påträffas vass, älggräs, gul
svärdslilja, trolldruva (s), besksöta, fräken, tåg och andmat i dike. I buskskiktet ros och
svarta vinbär (s).

Enskilda träd: Stor gran (ca 50 cm), flerstammig björk, 2 stora björkar (ca 50 cm).
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Lövsumpskog med klibbal, björk, grova stammar och död ved.

Åtgärder:

Fri utveckling. För att öka rekreationsvärdet kan en spång anläggas i området, med
utgångspunkt i Gredelby hagar.

BESTÅND 233
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Skogsmark:
Huvudskikt:

4,5 ha
Medelålder ca 60 år, medeldiameter ca 25 cm.
Tall: ca 10 %
Gran: ca 10 %
Löv: ca 80 %

Beskrivning:

Hagmark med huvudsakligen ek och björk, men med inslag av apel, sälg och asp.
Ställvis stor gran och tall. I buskskiktet förekommer hassel, ros, slån, getapel, en,
hagtorn. Varierande fältskikt med bl.a. luden johannesört, stagg, knägräs, nattviol,
backnejlika, solvända och kattfot. De rödlistade arterna toppjungfrulin (VU),
olivjordtunga s. lat. (NT), scharlakansvaxskivling (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT)
och violettkantad guldvinge (NT) förekommer på de öppna markerna, medan
kamjordstjärna (s) och skrubbtaggsvamp (s) är påträffade under stora granar.

Enskilda träd: Jätteek (ca 1 meter), Grov gran (ca 60 cm).
Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 2
Målbild:

Hagmark med välutvecklat buskskikt, örter och grova stammar.

Åtgärder:

Bete regelbundet för att bevara områdets hagmarkskaraktär.

BESTÅND 234
Skogsmark:
Huvudskikt:

0,4 ha
Medelålder ca 60 år, medeldiameter ca 25 cm.
Löv: 100 %

Beskrivning:

Hassellund med mycket grova och höga hasselbuketter samt enstaka sälg, ek och hägg
och döende/döda almar (VU). Fältskiktet är rikt med underviol (s), trolldruva (s),
lungört, smånunneört, vårlökar, stinksyska och svalört. Bland naturvårdsintressanta
arter finns hasselticka (s), rostticka (s), prakttagging (VU) och Hymenochaete ulmicola
(VU). I beståndet finns det rikligt med död ved.

Naturvärde:

1

Friluftsvärde: 3
Målbild:

Äldre löv‐ och blandskog. Lövskog med ädellövträd och välutvecklat buskskikt.

Åtgärder:

Fri utveckling, med undantag för en gran som kan ringbarkas.
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BILAGA 1

ENSKILDA TRÄD
Objektnummer Bestånd
Beskrivning
1
4 Grövre asp, ca 75 cm
2
4 Två grova aspar, ca 45 cm
3
34 Två större tallar, ca 35 och 37 cm
4
38 Grövre björk, ca 36 cm
5
38 Knotig jättetall med delvis brustna kvistar, ca 80 cm
6
38 Stamsälg
7
39 Grov ask, ca 65 cm
8
39 Lönn, ca 55 cm
9
39 Lönn, ca 40 cm
10
39 Tre grova askar, varav en ihålig, ca 65, 75 och 80 cm
11
40 Oxel, ca 50 cm
12
40 Sälg, ca 50 cm
13
40 Grövre tall, ca 45 cm
14
41 Oxel, ca 35 cm
15
41 Asp, ca 40 cm
16
41 Två grövre tallar, ca 45 cm
17
51 Tall, ca 45 cm
18
51 Asp, ca 45 cm
19
61 Grov björk, ca 50 cm
20
60 Grova tallar, ca 50 cm
21
60 Fin stamrönn
22
63 Torr tall
23
63 Två fina granar
24
63 Ek
25
63 Ek
26
64 Stamrönn
27
64 Stamrönn och lönn
28
66 Sälg, ca 35 cm
29
77 Jättesälg, ca 70 cm
30
77 Tall, ca 55 cm
31
67 Flerstammig och ihålig sälg
32
67 Två stora tallar, ca 54 cm
33
68 Stor asp, ca 50 cm
34
68 Större ek vid stor sten
35
73 Stor gran, ca 54 cm
36
72 Stamsälg
37
71 Ståtlig tall, ca 45 cm
38
71 Fin ek
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

59
59
52
52
53
53
53
53
81
101
101
109
114
131
118
124
122
122
122
122
125
125
135
137
138
139
139
149
145
145
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
161
152

Tall, ca 55 cm
Tall, ca 80 cm
Tall, ca 50 cm
Tall, ca 56 cm
Tall, ca 47 cm
Björk, ca 45 cm
Tall, ca 44 cm
Grov björk, ca 47 cm
Stor asp, ca 55 cm
Skogslind
Stor tall, ca 60 cm
Ek
Stående död ek, ca 40 cm
Fina ekar
Stor asp, ca 60 cm
Ek, ca 65 cm
Ek, ca 55 cm
Ek, ca 54 cm
Ek, ca 53 cm
Ek, ca 55 cm
Ek, ca 75 cm
Ek, ca 70 cm
Stor lärk, ca 50 cm
Större asp
Stamsälg
Gammal ek
Asp, ca 60 cm
Jätteek, ca 85 cm
Grov tall, ca 60 cm
Grov asp, ca 50 cm
Ek, ca 60 cm
Stora aspar
Asp, ca 60 cm
Liggande jättegran
Stor sälg, ca 40 cm
Död ek, ca 70 cm
Jätteek, ca 1 m
Tre stora ekar, ca 50 cm
Ek, ca 90 cm
Jätteek, ca 90 cm
Två stora ekar
Tall, ca 50 cm
Tall, ca 60 cm
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

152
152
155
155
155
159
156
156
174
174
174
174
172
185
183
198
198
199
201
202
224
226
225
225
221
219
219
220
205
206
208
208
210
210
98
98
181
233
233
232
232
232
124

Tall, ca 70 cm
Tudelad och ihålig jätteek, ca 1 m
Jättegran, ca 70 cm
Stor ek, ca 60 cm
Stor ek, ca 60 cm
Stor ek, ca 60 cm
Jättesälg, ca 70 cm
Jätteek, ca 1 m
Tall, ca 80 cm
Tall, ca 65 cm
Tall, ca 65 cm
Jättetall, ca 75 cm
Stor tall, ca 55 cm
Landskapstall
Grov björk, ca 50 cm
Fina tallar
Flerstammig oxel
Knotig tall, ca 50 cm
Alm
Tall, ca 55 cm
Stamoxel
Fin tall, ca 50 cm
Ståtlig tall, ca 50 cm
Tall, ca 50 cm
Stamoxel
Fin tall
Ekar
Tall, ca 50 cm
Gammal jordkällare med asp
Damm med grövre aspar, ca 60 cm
Stor tall, ca 63 cm
Stor tall, ca 70 cm
Tre jätteekar, ca 1 m
Stor ek, brusten och ihålig, ca 90 cm
Stor ek, ca 75 cm
Stor ek, ca 65 cm
Grov tall, ca 55 cm
Grov gran, ca 60 cm
Jätteek, ca 1 meter
Stor gran, ca 50 cm
Flerstammig björk, ca 40 cm per stam
Två stora björkar (tvåstammiga), ca 50 cm
Ståtlig tall, 46 cm
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125
126
127
128

124
124
124
124

Ståtlig tall, 45 cm
Ståtlig tall, 55 cm
Flerstammig sälg
Grov björk, ca 40 cm
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BILAGA 2

AKTUELLA ÅTGÄRDER
Skötsel
Snarast

Inom 5 år

Bestånd Åtgärd
45 Gallring
62
179
218
220
26
39
40
74
124
151
228
233
116
161
227
119
168
192
126
37
55
92
93
100
103
148
176
177
178
180
182
183
185
188
190
200
206

Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Röjning
Bete
Bete
Bete
Bete
Bete
Bete
Bete
Föryngringsavverkning
Bostadsnära naturvård: försiktig gallring
Bostadsnära naturvård: försiktig gallring
Bostadsnära naturvård: försiktig gallring och friställning av träd
Bostadsnära naturvård: Röjning av lövsly
Bostadsnära naturvård: ställvis röjning
Bostadsnära naturvård: försiktig röjning
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
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208
209
213
219
63
67
194
131
122
234
71
64
38
60
226
181
82
57
97
199
225
201
221
146
210
211
142
155
1
12
43
72
130
134
147
153
154
163
56
59
229
32
41

Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Punktinsats
Punktinsats: ställvis gallring
Punktinsats
Punktinsats: frihuggning av ek
Punktinsats: friställning av ek och sälg
Punktinsats: friställ ek
Punktinsats: friställning av ek och tall
Punktinsats: friställning av ek. Slåtter/bete
Punktinsats: friställning av rönn och sälg
Punktinsats: friställning av rönn, tall, en
Punktinsats: friställning av tall och ek
Punktinsats: friställning av tall och ställvis röjning
Punktinsats: friställning av värdefulla llövträd
punktinsats: röjning
Punktinsats: skapande av död ved
Punktinsats: ställvis gallring
Punktinsats: ställvis gallring
Punktinsats: ställvis gallring och friställning av alm
Punktinsats: ställvis gallring, ställvis röjning, friställning av ek, rönn och asp
Punktinsats: ställvis röjning
Punktinsats: ställvis röjning
Punktinsats: ställvis röjning
Punktinsats: ställvis röjning av sly
Punktinsats: ställvis slåtter, röjning och friställning av träd
Röjning
Röjning
Röjning
Röjning
Röjning
Röjning
Slåtter
Slåtter
Slåtter
Slåtter
Slåtter
Slåtter/bete
Slåtter/bete
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
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Om 5‐10 år

44
69
98
107
111
120
156
187
159
86
174
90
94
58
173
125
47
48
65
224
31
18
76

Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd, ställvis röjning
Bostadsnära naturvård: försiktig gallring
Bostadsnära naturvård: försiktig röjning
Bostadsnära naturvård: gallring
Bostadsnära naturvård: gallring
Bostadsnära naturvård: röjning
Bostadsnära naturvård: röjning
Bostadsnära naturvård: röjning av lövsly
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Röjning
Uttag av barrträd
Uttag av barrträd
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BILAGA 3

BESTÅNDSINDELNING
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155
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Inventeringsprotokoll
Beståndsnr:
Skogsmark: löv, blandskog, barrskog, ädellöv (även mindre än 10%)
Gräs‐hagmark: hävd eller ohävd
Trädålder: medelvärde samt gamla träd och föryngring
Enskilda träd: omkrets, status, levande, döende död, hålträd, åtgärdsbehov
Busksikt: arter
Fältskikt: dominerande arter samt indikatorarter t ex blåsippa
Areal:
Naturvärde: 1‐3
Friluftsvärde: 1‐3
Övriga värden: t ex fornminne 1
Totalt värde: summera
Förekomst av stigar eller andra anordningar: (t ex eldstäder)
Tillgänglighet: behöver man underlätta det?
Översiktlig beskrivning:
Åtgärdsförslag*: metoder, potentiella värden som kan utvecklas, målbild
Särskilda åtgärder: t ex öka andel död ved, frihugg vissa träd, röjning (i vissa fall t ex fornminnen
kanske)
*Metoder: målsättningen är inte ekonomisk avkastning i första hand utan att utveckla ekologiska och
socialvärden. Som generell princip vill vi endast ha naturlig föryngring och trädkontinuitet. Förslag på
metoder är gallring: (mot ökad variation i trädslag och ålder), luckhuggning, fröträdställning med
evighetsträd, stamvis blädning.
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