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1. Övergripande vision
Skogsinnehavet ska brukas och skötas med ansvarsfulla metoder och utifrån långsiktigt
hållbara mål avseende både produktion och miljö. Orsa Besparingsskogs affärsidé bygger på
brukande av skog. Ett ståndortsanpassat trakthyggesbruk utgör grunden i vårt brukande. För
att på bästa sätt kunna tillvarata skogsmarkens produktionspotential behöver avvägningar
mellan olika intressen göras, exempelvis avvägningar mellan produktion och naturvård samt
jakt-/rekreationsvärden. Ledstjärnan i den skogliga förvaltningen ska vara ett ansvarfullt och
hållbart nyttjande av den skogliga råvaran med hänsyn tagen till andra intressen. Vidare
behöver en skötselstrategi även ta i beaktande andra faktorer än de rent skogliga såsom
exempelvis behov av anpassningar till höga viltstammar samt anpassningar till ett
föränderligt klimat.
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2. Strategisk förvaltningsinriktning
2.1 Avverkningsnivåer
De årliga avverkningsnivåer som ska tillämpas på Orsa Besparingsskog bestäms genom
återkommande avverkningsberäkningar. Dessa beräkningar utgår ifrån skogens tillstånd
idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel och nuvarande naturvårdsavsättning och
bedömning av kommande naturvårdsavståenden.
Den långsiktiga avverkningsnivån ska alltid utgå ifrån skogsmarkens hållbara
produktionsförmåga. Det ska vara möjligt att öka avverkningen i framtiden. Tillämpad
avverkningsnivå syftar till att åstadkomma en balans mellan god lönsamhet i dag ställt mot
framtida avkastning från skogskapitalet.
2.2 Certifiering och naturvård
Orsa Besparingsskog är sedan 2007 certifierade enligt den svenska PEFC-standarden.
Certifieringen utgör ett värdefullt bevis för och en kvalitetsmärkning av besparingsskogens
skogsbruk. Målsättningen med Svenska PEFC-s skogsstandard är att utveckla ett uthålligt
skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen.
Utöver det är den svenska skogsvårdslagen och annan tillämplig lagstiftning en självklar
plattform för standarden.
Skogsskötselstandard Anger de principiella riktlinjerna för en ekonomiskt uthållig och
ståndortsanpassad skogsproduktion.
Social standard Anger de principiella riktlinjerna för anställningsförhållanden, arbetsmiljö,
arbetsorganisation, kompetens, allemansrätt och landsbygdsutveckling.
Miljöstandard Anger kraven på hänsyn till natur- och kulturmiljö i skogsbruket.
Miljöstandarden innehåller bland annat regler om avsättningar för miljöändamål, minst 5 %
av den produktiva marken ska avsättas för miljöhänsyn.
Nuläge naturvårdsavsättningar 2021-11-08 hämtat från registreringar i skogsbruksplan BESK.
Produktiv
mark Egen
förvaltning.
Ha

Varav NO/NS
registrering på
beskrivningsenhet
Ha

Typ av
NO/NS
Naturobjekt
Avsatt skog
Ha*

Typ av
NO/NS
Naturobjekt
Särskilda
naturobjekt
Ha*

Typ av
NO/NS
Naturobjekt
Gammal
Oklassad
NO-NS*

2 460

Typ av
NO/NS
Naturobjekt
Lämnad
/framtida
hänsyn
Ha*
2 921

58 988
Andel%
100

8 688

751

3 071

14,7

4,2

4,9

1,3

5,2

*Utsökning av arealer kan inte göras på exakt samma sätt, därav areal differenser mellan
registrering av NO/NS på beskrivningsenhet och redovisning av typ av NO/NS
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2.3 Beståndregister
Den grundläggande målsättningen för beståndsregistret är att det alltid ska innehålla
information om hela markinnehavet så att det i en utsökning går att hitta alla bestånd som
är aktuella för en viss åtgärd de närmaste åren och att utsökningen har hög träffsäkerhet.
Det ställer krav på att beståndsindelningen är homogen med avseende på nästa
huvudåtgärd. Beståndsregistret har även andra funktioner, sammanställning av utförda
åtgärder, allmän beskrivning av skogstillstånd och miljövärden, värderingsunderlag vid
fastighetsaffärer mm.
För att uppnå det är målsättningen att ett bestånd ska vara någorlunda enhetligt vad gäller
ståndortsfaktorer, skogstillstånd och restriktioner för skogsskötseln. Beståndsgränser ses
regelbundet över i samband med drivningsplaneringen och justeringar görs fortlöpande för
att optimera beståndsindelningen.
Särskilda inventeringar för att förbättra beståndsindelning och registerdata kan även behöva
utföras framför allt i gallrings och röjningsskogar. Tillgång till aktuella laserdata och andra
externa kartdata är viktiga för att jobba effektivt med beståndsregistret. Storleken på de
enskilda bestånden kan i vissa fall behöva justeras nedåt, riktmärke största bestånd är ca 50
ha.
2.4 Strategi för föryngringsavverkning
Omloppstiden för tall- och grandominerade bestånd har traditionellt legat inom intervallet
110-140 år på Besparingsskogen.
Framöver minskar omloppstiderna i den brukade skogen då de skogar som kommer att
avverkas i stor utsträckning är skött skog som växt upp med genomtänkt skötselprogram
med förädlat plantmaterial, markberedning, röjning, gallring och gödsling. Skogen når därför
snabbare hög volym och värdefulla dimensioner. Ett framtida mer varmare klimat med
längre vegetationssäsong gör även det att tillväxten i skogen ökar.
Genom analys av olika alternativa avverkningsnivåer i avverkningsberäkningen är resultatet
att rekommenderad omloppstid för Tall och Gran är 70-100 år beroende på markens bonitet.
I tabellen nedan framgår den rekommenderade slutavverkningsåldern på olika
ståndortsindex. Rekommenderad ålder för slutavverkning.
Ståndortsindex
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

5

Rek ålder
108
102
96
90
84
82
78
76
72
66

Efter avverkning väljs normalt det trädslag som ger högst produktion och trivs på ståndorten
för återbeskogning.
Tall är och förblir det överlägset vanligaste trädslaget vid föryngring på Orsa Besparingsskogs
innehav medan mindre arealer föryngras med gran och contorta.
Över lag speglar nuvarande trädslagsfördelningen det naturgivna ståndortsförutsättningarna
väl i området.
Contorta är ett tåligt trädslag som växer mycket snabbare än våra inhemska trädslag. Det är
inte utsatt för älgbete i samma utsträckning som tall, Contorta tål trängsel bra utan att
självgallra sig och går därför bra att sköta gallringsfritt. Potentialen i ökad produktion genom
att använda Contorta ska utnyttjas på lämpliga marker.
Contorta planteras på steniga tallmarker där gallring är besvärlig och kostsam och contortans
förmåga att växa bra fast den står tätt utnyttjas och bestånden kan skötas gallringsfritt. Där
risken för älgskador är stor kan contorta användas för att lyckas etablera skog med
acceptabla skador. Contorta kan även vara ett alternativ på svårföryngrade marker där andra
trädslag inte tagit sig. Vid 40-50 års ålder, beroende på bonitet har contortabestånd normalt
uppnått så höga volymer att de är lämpliga att slutavverka.
2.5 Strategi för föryngring
För att uppnå en lönsam och uthållig skogsproduktion är det viktigt och prioriterat att lyckas
bra med föryngring av avverkade arealer.
Den huvudsakliga metoden för föryngring är slutavverkning med efterföljande
markberedning och plantering. Vid val av markberedningsmetod och trädslagsval är det
viktigt att välja ståndortsanpassade metoder och trädslag. På de allra flesta marker är
markberedning med harv och plantering med plantor från Tallheds plantskola den mest
lämpade föryngringsmetoden. På steniga marker är det en utmaning att få till tillräckligt
många och bra planteringspunkter och där väljs markberedning med grävmaskin där det
bedöms nödvändig. För att minimera miljöpåverkan väljs skonsamma fläck/hög metoder på
sedimentmarker med tunt humustäcke. På fuktiga marker markbereds med anpassade
metoder. På begränsade områden där social/naturvårdshänsyns bedöms vara särskilt viktigt
kan naturlig föryngring kombinerat med markberedning och fröträdsställning, eventuellt
kompletterad basplantering tillämpas. För att säkerställa att föryngringen lyckas utförs
föryngringskontroller och hjälpåtgärder utförs vid behov.
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2.6 Jakt
På Orsa Besparingsskogs innehav bedrivs en uthållig jaktverksamhet med främsta syftet att
skapa en balans mellan klövviltstammarna och fodertillgång. En för stor älgstam kan få
betydande negativa effekter för möjligheterna att åstadkomma goda tall föryngringar samt
även för möjligheterna att skapa kontinuitet hos naturvårdsintressanta lövträd såsom ex
rönn, asp och sälg.

2.7 Vägar
Nybyggnad och underhåll av vägnätet är av mycket stor betydelse för möjligheterna att
bedriva ett rationellt skogsbruk och för att ge tillgänglighet för planering, avverkning,
transport av virke och skogsvård. Vägarna hålls tillgängliga för jakt, fiske och för
allmänheten. Detta utom när vägarna riskerar att skadas eller när andra allvarliga
olägenheter kan uppstå. En vägplan ska finnas dokumenterad med klassning av vägarnas
standard. Till klasserna kopplas skötselprogram efter vägarnas betydelse.
Planerad avverkning och skogsvård styr prioriteringen av vägåtgärder, både underhåll,
rustning och nybyggnad.
Vid alla vägåtgärder värnas miljön så att skador på vattendrag och värdefulla naturvärden i
största möjliga utsträckning undviks.
Inför byggande av nya vägar bedöms alltid nyttan som blir av den nya vägen. Genom att
bygga väg i undviks långa skotningsavstånd mellan avlägg och trakt, vilket förbättrar
drivningsekonomin samt minskar risken för körskador i terrängen. Vägbyggnad och
vägunderhåll har varit och kommer även fortsättningsvis att vara en prioriterad fråga för
Besparingsskogen.
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Bild 1. Nybrytning av väg är en viktig åtgärd som avsevärt sänker drivningskostnaderna och
som förenklar avverkningarbetet.
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3. Skogliga skötselområden
3.1 Allmänt
Generellt gäller att allt skogsbruk och skogliga skötselåtgärder på Orsa Besparingsskogs
innehav ska ske med uthålliga metoder med utgångspunkt i en grundläggande
ståndortsanpassning. Syftet ska alltid vara att optimera tillväxtpotentialen i varje enskilt
bestånd, undantaget områden avsatta för naturvård eller annan hänsyn. För att identifiera
naturvärden ska naturvärdesbedömning utföras som en inledande del inför alla större
skogliga åtgärder. Skötselåtgärder måste planeras med god framförhållning. Detta innebär i
praktiken att skogsvårdsåtgärder planeras som markbehandling och val av trädslag måste
göras i god tid innan föryngringsavverkning. Ståndortsanpassningen ska genomsyra all
skoglig skötsel från etablering av nytt bestånd till dess att det är dags att avveckla det
avverkningsmogna beståndet.
För alla skogliga åtgärder görs en fältplanering och ett traktdirektiv med arbetsinstruktion
upprättas. I traktdirektivet finns en del med egenkontroll som lämnas in när uppdraget är
slutfört.
3.2 Beståndsetablering
3.2.1 Markbehandling
Markbehandling innefattar utöver markberedning även åtgärder som skyddsdikning och
hyggesbränning. Åtgärderna syftar till att skapa optimala förutsättningar för föryngring
oavsett metod, genom att minimera konkurrens från annan markvegetation, höja
marktemperaturen samt skapa gynnsamma vattenförhållanden. På Orsa Besparingsskogs
innehav ska markberedning utföras på absoluta huvuddelen av föryngringsarealen, dvs den
nyligen avverkade skogen.
3.2.1.1 Markberedning
Markberedningen som genomförs på Orsa Besparingsskogs skogsmark har följande syfte:
-

Förbättra det tillgängliga näringsutbudet i marken
Skapa fördelaktig vattenbalans för det uppväxande beståndet
Minska konkurrens från hyggesvegetation
Minska risken för angrepp från snytbagge
Höja marktemperaturen
Minska frostskade- samt uppfrysningsrisken

Markberedning kan utföras på flera olika sätt beroende på vattenförhållanden,
humustjocklek sam blockighet på platsen. Markberedningen skapar en planteringspunkt som
avsevärt förbättrar föryngringsresultatet. Styrkan i markberedning styrs av ståndortens
egenskaper. Torra, magra marker med tunna humusskikt är normalt betydligt mer
lättföryngrade än marker med tjocka, inaktiva humuslager. Alltför kraftiga markberedningar
på känsliga marker ska alltid undvikas då det riskerar att leda till utlakning av viktiga
näringsämnen samt oönskad transport av organiskt material till intilliggande vattenmiljöer.
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Även ståndortens jordartstextur (finkorninghet) bör vägas in vid beslut om
markberedningens styrka.
Vid markberedningen ska lika många godkända planteringspunkter skapas som det
planerade antal plantor som ska sättas och vara jämnt fördelade.
Marktyp
Torr, mager sedimentmark
Frisk moränmark
Fuktiga marker
Blockrika moränmarker

Markberedningsmetod
Lätt harvning,
fläckmarberedning
Normal harvning
Högläggning, harv
Grävmaskin

Föryngringsmetod
Plantering,
Plantering
Plantering
Plantering

3.2.1.2 Hyggesrensning
På de hyggen som har underväxt som konkurrerar med föryngringen görs hyggesrensning.
Det är särskilt viktigt vid föryngring med tall och contorta på magrare marker att
hyggesrensning utförs.
Där underväxten är hindrande för avverkningen och kostnaden kan räknas hem i sänkt
avverkningskostnad utförs förröjning innan avverkningen i stället. Hyggesrensningen utförs
så snart som möjligt efter avverkning. Praktiskt sett ofta ett år efter avverkning.
3.2.2 Föryngring
Föryngring utförs normalt med plantering då fördelen med förädlat plantmaterial som växer
bättre än naturfrö är betydande. Tillväxten kommer också i gång snabbare än med andra
föryngringsmetoder. Trädslag väljs beroende på markens ståndortsegenskaper och
trädslagets produktion. Normalt tillämpas en hyggesvila om 2 år innan plantering äger rum
för att minska risken för snytbaggeskador.
Målsättningen med planteringen är att skapa ett jämt produktionsförband och där en så hög
andel av de vid markberedning skapade plantgeringspunkterna nyttjas.
Naturlig föryngring av tall sker i mindre utsträckning som en aktiv skogsskötselmetod. Trots
detta så kan naturlig föryngring vara ett alternativ i situationer där man av hänsyn till
naturvärden eller sociala värden inte vill skapa kala ytor.
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Plantantal
Tabellen anger det rekommenderade antal plantor som ska sättas på normal skogsmark.
SIND
30+
28
26
24
22
20
18
16
14
12

Tall
2300
2300
2000
2000
2000
2000
2000
1500
1500

Gran
2000
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Contorta

2200
2000
2000
2000
2000
2000
1500

3.3 Röjning
Ungskogsröjning syftar till att överföra ståndortens tillgängliga resurser till ett färre antal
mer lämpade huvudstammar. Genom att röja beståndet i tid kan träden utvecklas bättre och
bli mer motståndskraftiga mot snö och vindskador.
Att röja överhuvudtaget och i rätt tid innebär att ungskogen ges förutsättningar till god
utveckling fram till gallring och lägger grunden till beståndets utveckling under hela
omloppstiden.
Det är mycket viktigt att ha god kontroll över när det är dags att röja. Röjningsinventering/
röjningsplanering utförs på all areal för att ha god uppfattning om när det är dags att röja
och för att skapa traktdirektiv till entreprenören.
Röjning ska vara utförd innan 5 m höjd. Inga bestånd ska lämnas till förröjning vid gallring
även om de tidigare har ansetts färdigröjda. Stödschema för prioritering av eftersatta
bestånd används som beslutstöd.
Röjmåltal
Antal stammar/ Ha
T272 200
T24-T26 2 000
T18-T23 1 800
T12-T17 1 500
G24-G28 2 000
G18-G23 1 600
G12-G17 1 400
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3.4 Gallring
Gallring brukar beskrivas som en ”beståndsvårdande utglesning av skog under
tillvaratagande av virke”. Syftet med gallring är att: 1) tidigt skörda en del av beståndets
produktion, 2) överföra produktionen på ett färre antal stammar för att gynna trädens
dimensionsutveckling, vilket ger högre virkesvärde och lägre avverkningskostnad, 3) reglera
trädslagsblandningen och faktorer som påverkar virkets kvalitet och värde samt 4) att
förekomma självgallring.
Årsareal och uttagsvolym i gallring styrs av de enskilda beskrivningsenheternas behov av
gallring. Den av i avverkningsberäkningen beräknade gallringsvolymen är en vägledning och
visar ungefär hur mycket gallring som totalt beräknas för perioden.
Gallringen syftar till att gynna de kvarvarande trädens dimensionsutveckling och skapa
valfrihet inför framtiden, höja det framtida virkesvärdet i beståndet samt genom en god
dimensionsutveckling, ge en lägre avverkningskostnad i framtiden. Gallring ska utföras i rätt
tid för att gynna motståndskraften mot snö- och vindskador.
Ståndortsanpassning, urval, gallringsstyrka, och låg skadenivå är nyckelfaktorer i gallringsarbetet. Genom att i varje del av gallringsbeståndet beakta dessa faktorer så bra som möjligt
ökar värdet av skogsinnehavet.
Varje gallringsåtgärd ska ge de enskilda träden i det kvarvarande beståndet tillräckligt
mycket plats för god utveckling. De träd som står kvar efter gallringen ska vara de som är de
produktions eller kvalitetsmässigt bästa träden.
3.4.1 Gallringsform
Huvudmetod i gallring är låggallring dvs, klenare träd gallras ut mot vad som lämnas kvar. Vid
gallring gynnas de kvalitetsmässigt bästa produktiva träden genom att de med kvalitets eller
andra fel samt klenare träd tas bort. De träd som står kvar ska ha tillräckligt med utrymme
och de bästa förutsättningarna för en snabb diameter och kronutveckling. Normalt blir det
en till två gallringar beroende på beståndets utgångsläge. I jämna bestånd med lyckad
föryngring som är röjda i tid blir det ofta två gallringar. Vid glesa och luckiga bestånd blir det
ofta en gallring. Att första gallringen utförs i rätt tid och med rätt uttag är centralt. Genom
att ha ett väl ajourhållet beståndsregister underlättas detta betydligt. Förstagallring ger lägre
intäkter än senare gallringar men utförd i rätt tid blir nettot högre vid andragallring och
framför allt vid slutavverkning.
I gallring med mycket klen medelstam kan intäkten utebli eller till och med ge förlust, men
likväl kan det vara nödvändigt att gallra pga. hög grundyta och högt stamantal.

12

3.4.2 Gallringsstyrka och tidpunkt
Bestånden gallras enligt Skogforsks gallringsverktyg ”INGVAR” som installeras på dator. Som
stöd i fält kan Skogsstyrelsens gallringsmall för norra Sverige användas. Den första gallringen
utförs senast enligt nedanstående schema. Från 12 meters övre höjd på de magraste
markerna till 15 m på den bördigaste marken och har en grundyta som enligt
gallringsmallarna, anger att beståndet ska gallras. Bestånden ska hållas inom det gröna fältet
i gallringsmallen.

Vid gallring får uttaget normalt inte vara större än att beståndet ligger kvar i det gröna fältet.
Detta för att undvika att beståndet som står kvar efter en gallring tappar i tillväxt eller blir
känsligt för skador som storm och snöbrott. Mallarna anger tidpunkt för första och sista
gallring. Det resultat som gallringsmallarna ger ska granskas kritiskt. Den fungerar bäst i
röjda eller välskötta någorlunda jämna bestånd. I det slutgiltiga avgörandet vägs även andra
faktorer in.
I eftersatta bestånd där grundytan hamnar ovanför det övre fältet i gallringsmallen
maximeras uttaget till en tredjedel av grundytan före gallring. Därför behöver de bestånden
gallras flera gånger för att minska risken för skador som snöbrott och stormfällning. Klena
eftersatta bestånd under 12 meters övre höjd, bör röjas före gallring.
Inför gallring kan det ibland bli aktuellt med underväxtröjning för att underlätta stamuttag
och höja medelstam vid gallringsåtgärd
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Tall, sista tidpunkt för 1a gallring, övre höjd

T14-T17
T18-T21
T22-T25
T26-T30

14 m
Max 1200 st/ha
Max 1500 st/ha
Max 1800 st/ha
Max 2000 st/ha

13 m
Max 1700 st/ha
Max 2000 st/ha
Max 2300 st/ha
Max 2500 st/ha

12 m
>1700 st/ha
>2000 st/ha
>2300 st/ha
>2500 st/ha

Gran, sista tidpunkt för 1a gallring, övre höjd

G16-G22
G23-G28
G29-G34

15 m
Max 1500 st/ha
Max 1800 st/ha
Max 2300 st/ha

Sista tidpunkt för gallring
Ståndortsindex Övre
höjd
14
14
16
16
18
17
20
18
22
19
24
20
26
21
28
22
30
22
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14 m
Max 2000 st/ha
Max 2300 st/ha
Max 2800 st/ha

13 m
>2000 st/ha
>2500 st/ha
>2500 st/ha

3.4.3 Stamval vid gallring
•
•
•
•
•
•
•

Grundinriktningen är att friska, oskadade, produktiva träd av god kvalitet och med väl
utvecklad krona ska lämnas kvar medan i första hand träd med krök eller andra
skador gallras bort.
Det trädslag som bäst utnyttjar markens produktionsförmåga ska gynnas.
De kvarvarande träden ska vara tydligt särställda och ha kronan fri. Uttaget ska vara
tillräckligt fördelat så att den friställande effekten på kvarvarande träd erhålls.
Gallring görs i huvudsak underifrån. Särskilt utpräglat ska detta ske i stamrika eller
ojämna bestånd .
Skadade träd, som är klenare än beståndets medeldiameter, bör i första hand tas
bort.
Träd med upphissad eller ensidig krona gallras bort före träd med lång och allsidig
grön krona.
Mål för lövandel och beståndets förutsättningar styr prioritering mellan barr och löv.

3.4.4 Contortabestånd
Gallring i contorta ska normalt inte utföras på grund av risk för skador, det kan eventuellt
vara aktuellt i skyddade lägen med mycket liten risk för snö och vindskador. Gallring i
contorta ska ske i övre höjd intervallet 11 – 13m. Efter en gallring är huvudprincipen att
nästa åtgärd är slutavverkning.
3.4.5 Björkbestånd
Björk har en snabbare utveckling än barrbestånd och kräver därför en kortare intervall
mellan åtgärder. Trädkronornas utveckling är den enskilt viktigaste egenskapen som ska
styra när åtgärder ska utföras. Riktmärke är att grönkronans längd inte får vara mindre än
halva trädlängden. Björkbestånd med upphissade kronor gallras inte utan lämnas till
slutavverkning. På torra och friska marker gynnas vårtbjörk före glasbjörk. På fuktiga marker
gynnas glasbjörk före vårtbjörk.
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3.4.6 Körskador vid gallring
Körskador på mark och kvarstående produktionsträd kan få stor påverkan på
skogsproduktionen i beståndet och körskador på trädets rotsystem kan få stora
konsekvenser för tillväxten då det kan fungera som en inkörsport för rotröta. Även
stamskador kan sänka trädens produktionsförmåga. Det är därför av stor vikt att även
körskadeförebyggande åtgärder (ex risning av körstråk) vidtas under gallringsåtgärderna.
Granbestånd gallras när temperaturen understiger +5 grader för att motverka spridning av
rotröta.
Exempel på skydd av vattendrag med stockmattor

3.4.7 Uppföljning och kontroll gallring
Kvaliteten på utförd gallring kontrolleras okulärt och vid behov görs en noggrannare
uppföljning. Automatiserad uppföljning med hjälp av skördarens data om avverkade träd ska
införas så snart tekniken är anpassad till vårt behov.
Gallringsmallen är också ett hjälpmedel för att utifrån grundyta och övre höjd beräkna vilket
uttag per ha som är lämpligt. Under pågående gallring skall föraren regelbundet utföra
egenkontroller för att kalibrera uttaget på till beståndsvariationer.
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3.5 Föryngringsavverkning

Avverkning med sparad kantzon
3.5.1 Traktplanering inför föryngringsavverkning
En väl utförd traktplanering är helt avgörande för att uppnå Orsa Besparingsskogs högt
ställda ambitioner vid föryngringsavverkning, såväl avseende produktions- som miljömål.
Vid traktplaneringen ska ett antal moment genomföras med syftet att skapa tydliga underlag
för den kommande drivningen och att identifiera hänsynskrävande natur/kultur. Dessa
arbetsmoment innefattar både granskning av kartmaterial och naturvårdskikt på kontoret i
förväg och fältarbete. En inledande naturvärdesbedömning utförs på alla trakter och där
behov finns utförs en fördjupad naturvärdesbedömning.
Traktdirektivet ska innehålla information om natur-och kulturvärden och hur de ska
behandlas. Utöver att planera för avverkningen så ska även förslag lämnas på efterföljande
skogsvård.
Målet är att lämna ifrån sig en trakt med så fullständig information som möjligt till
traktbanken, dvs färdigplanerade och avverkningsförberedda trakter. Orsa Besparingsskog
har som mål att traktbanken ska innehålla trakter motsvarande 1,5 årsbehov.
Efter att fältplaneringen är genomförd upprättas trakthandlingarna, exempel på traktskiss
hänsynsredovisning och traktkategorier nedan.
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Traktskiss
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Hänsynsredovisning
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Status på Traktkategorier.

Denna information går ut till aktuell avverkningsentreprenör i god tid före påbörjad
avverkning. I samband med avverkningen kan avverkningslaget vid behov kontrollera
eventuella oklarheter eller otydlig information och stämma av med ansvarig personal.
Avverkningsentreprenören ska säkerställa att korrekt detaljhänsyn visas till förekommande
natur-och kulturmiljövärden.
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3.6 Gödsling
Den mest kostnadseffektiva skötselåtgärden för att öka tillväxten på kort och medellång sikt
är att kvävegödsla beståndet, eftersom det är kväve som begränsar tillväxten på stora delar
av skogsmarken. En giva om ca 150 kg kväve/ha kan ge en merproduktion på 15-20m3 under
en 10 årsperiod. För att utnyttja den potentialen så mycket som möjligt gödslas
gödslingsvärda bestånd 2 gånger innan avverkning. Vi väljer gödslingsbestånd som uppfyller
baskraven.

Vid planering av gödsling är det viktigt att inte gödsla bestånd som är aktuella för gallring
eller föryngringsavverkning under effektperioden på 10 år fram i tiden. Ingen avverkning bör
ske inom effektperioden. Störst lönsamhet har en gödsling som sker relativt nära inpå
föryngringsavverkning, normalt väljs gallrade bestånd som inte uppnått rekommenderad
slutavverkningsålder.
Vi samråder med Skogsstyrelsen innan gödsling.
Gödsling utförs i första hand med traktor för att spridningen ska bli så ståndortsanpassad
och hänsynsfull som möjligt. Skyddszoner lämnas enligt Skogsstyrelsens rekommendationer.
Upprepad gödsling kan ha effekter på markvegetationen. Lav, blåbär och lingon kan minska
eller öka beroende på marktypen och effekten kan vara upp till 25 år. Även en del svampar
går tillbaka, främst inom gruppen spindelskivlingar. Förändringarna varar under 10-15 år och
därefter återgår läget till det normala.
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