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Rådgivning om Miljövårdande skötsel
Vid rådgivningen den 21 mars 2019 deltog Claes Åberg samt Stefan Eklund 
från Skogsstyrelsen.

Under rådgivningen diskuterades vilka åtgärder som kan utföras för att bevara 
och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Dessa åtgärder har förtydligats för 
områdena 1 och 2 och har markerats på bifogad karta.

Du har även fått detta rådgivningskvitto skickat som en pdf-fil till den e-post 
adress som du angett. När du söker stöd inom Skogens Miljövärden ska pdf-
filen laddas upp som en bilaga till din ansökan, stödet söks på 
Jordbruksverkets Mina sidor (www.sjv.se). Stöd kan ej ges för åtgärder som 
påbörjats innan ansökan inkommit till myndigheten.

Med vänlig hälsning

Stefan Eklund

Bilagor

Skötselplan

http://www.sjv.se/
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Skogens miljövärden – Skötselplan
Fastighet Kommun Områdets nummer Datum Skötselplanen är skriven av Ärendenr
RAMSÖ 1:376 Vaxholm 1,2 2019-12-16 Stefan Eklund R 1692-2019

Åtgärd och omfattning (ha anges med en decimal)

 Naturvårdsbränning      ha  Gallra fram ädellöv- eller lövrik skog      ha  Rensa stenmur      meter Hur är omfattningen mätt?

 Skapa våtmark      ha  Sköta natur- och kulturmiljö 2,6 ha  Rensa kulturmiljö      styck  GPS  GPS + karta

Skogshistorik och nuläge
I områdena 1 växer grova gamla ekar som är en rest av äldre markanvändning då bete, lövtäkt och

slåtter var viktiga skötselmetoder.  Här växer även gamla askar som bär spår

efter hamling. Ek och ask utgör naturvärdesträden i områdena och åtgärder syftar till

att ge dessa trädslag gynnsamma förutsättningar att leva vidare. I området växer även

klibbal och björk dels som lövuppslag i stamrika grupper men även nära

naturvärdesträden av ek och ask. Buskskiktet består av tätt växande slånsnår som har

brett ut sig över stora delar av de aktuella områdena. Område 2 har stora

ogenomträngliga slånsnår och hindrar ädla lövträd att etablera sig.
Målbild
Naturvärdesträd av ek och ask är frihuggna från konkurrerande träd. Gammal grov tall och björk samt asp är också 
frihuggna från närväxande yngre träd. Stora hasselbuketter är friställda från yngre hasselbuketter och lövsly. Slånbuskar är 
kraftigt decimerade i delområde 2 

Miljövärden
1. Natur/kulturvårdsmål t.ex. NS eller 

motsvarande
2. Åtgärderna utvecklar områdets 

fulla miljöpotential och påverkar 
hela arealen.

3. Rödlistad art gynnas av åtgärden. 
Beakta ev. ÅGP för arten.

4. Åtgärden skapar stora mängder 
död ved.

5. Åtgärder gynnar skyddsvärda träd 
eller mycket gamla träd.

6. Tydlig brandhistorik
7. Frihuggning av kulturmiljöer och 

fornlämningar  
8. Kulturmiljöer och fornlämningar är 

tätortsnära eller ligger i 
rekreationsområde

9. Kulturmiljöer och fornlämningar 
riskerar att bli förstörda i närtid

10. Kulturmiljöer och fornlämningar 
utgör en hel miljö

11. Andra värden av betydelse som 
inte går att utläsa ur Navet

     

Åtgärdsbeskrivning (Skriv en åtgärdsbeskrivning för varje miljövärde som kryssats för. Ange vilket nummer du skriver om.)

1, 2 / De biotoper som är avgränsade i kartan är skötselkrävende och har sin grund i en historik i ett skärgårdlantbruk där 
naturvärden gynnas genom ett glest trädskikt med naturvärdesträd av främst ek, ask och tall. Alla delområden utvecklar 
dessa miljömål.
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3/ På tall finns spår av reliktbock vilken kräver solbelysta, varma stammar och de gynnas genom att skuggande vegetation 
tas bort. Ekticka växer på grov ek och ek gynnas genom att konkurrerande yngre träd avverkas.

5/ I områdena växer grova ekar med en diameter över c:a 30 cm som tillsammans med hamlade askar som frihuggs från 
konkurrerande gran och asp minst 3 m från grönkronan. Grov tall och björk med en diameter i brösthöjd över c:a 30 cm 
frihuggs minst 2 m från gran. 
7, 8, 9/ Områdena är ett biologiskt kukturarv från en tid då lövtält, skogsbete och slåtter ingick i skärgårdslantbruket.  
Skogen ligger i anslutning till bebyggelse och välutnyttjade stigar genomkorsar delområdena.

10/ Åtgärderna utvecklar miljön och bevarar karaktären av ett skärgårdslantbruk.   

Krävs samråd, dispens eller tillstånd för åtgärderna?  Nej  Ja, samråd (bifogas till ansökan)  Ja, dispens (bifogas till ansökan)   Ja, tillstånd (bifogas till ansökan)


