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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om naturvärdesskapande skogsskötsel och 
vildvårdsanpassat skogsbruk på skogsfastigheten Bubbetorp1:7 som ägs av 
Fortifikationsverket. Fastigheten Bubbetorp ligger utanför Karlskrona i Blekinge 
län. Fastigheten används idag som övningsområde för militära övningar och har en 
areal på ca 550ha. 
 
De naturvärdesskapande förslagen på skogsskötselåtgärder har tagits fram genom 
en inventering på ett område på fastigheten som har höga naturvärden och är 
skyddat via överenskommelsen SNUS (Statliga Naturskogar och Urskogsartade 
Skogar). SNUS-området på fastigheten har en areal på 64 ha och har inventerats 
med skogsbiologernas naturvärdesbedömnings blankett för att ta reda på vilka 
naturvärden som redan finns och vad som kan skapas med olika skötselåtgärder i 
skogen. Då skogen till största del består av ädellövskog så har fördjupningar gjorts 
inom ek- och bokskogsskötsel samt vilken inverkan ek- och bokskog har på 
insektslivet.  
 
Det finns flera naturvärdesskapande skogskötselåtgärder som bidar till en ökad 
biologisk mångfald, det ska skapas rikligt med dödved i form av högstubbar och 
kvar lämnade rotstockar när skogsskötselåtgärder utförs genom gallringar. 
Friställande av trängda ekar är en av de främsta prioriteringarna inom SNUS-
området, gynnar både insekter och vilda djur.      
 
Viltvårdsanpassat skogsbruk handlar om hur förvaltningen av skogen kan skötas 
med tanke på viltets livsbetingelser och behöva av föda. Just skapande av foder i 
skogsbruket är något som förvaltaren av fastigheten Bubbetorp1:7 kan använda i 
sin planering för skötselåtgärder, men även applicera på andra fastigheter som 
förvaltas av Fortifikationsverket. 
 
I skogsbruket finns det stora möjligheter att skapa bättre möjligheter för de vilda 
djuren med en bra planering och aktiva val. Den största möjligheten finns när 
planteringar ska röjas främst i gran planteringar så skall trädslag av RASE (Rönn, 
Asp, Sälg och Ek) sparas även högröjning av lövsly är en bra metod för att skapa 
foder. Då möjligheter finns så ska avverkningar förläggas till vinterhalvåret och det 
gäller främst i tall och lövbestånd.  Då ekar producerar ekollon bör de friställas på 
ställen de växer för att kronorna ska kunna utvecklas och bli större och där med att 
producera mera ollon,    
 
slutligen kunde även en del slutsatser dras som att skogsskötsel åtgärder kan bidra 
till en ökad biologisk mångfald och att friställande av ekar gynnar den biologiska 
mångfalden men även vilda djur. 
  



 
 

 
 

Summary 
The thesis is about natural value creation silvicultural and wild care adapted 
forestry on forest property Bubbetorp1: 7 owned by Fortifikationsverket. The 
property Bubbetorp located outside Karlskrona in Blekinge County. The property is 
currently used as a training area for military exercises and has an area of about 
550ha. 
 
The natural value creation proposals on forest management have been developed 
through a survey of an area of the property that have high conservation value and is 
protected by the agreement Snuff (State forests and old-growth forests). Snuff-area 
property has an area of 64 hectares and has been inventoried by forest biologists' 
natural value assessment form to find out which natural values that already exist 
and what can be created with different management actions in the forest. When 
forests are mostly made up of hardwood forests so has indentations made in oak 
and beech forest management and the impact of oak and beech forest have on insect 
life. 
 
There is several natural value-creating forest management practices may contribute 
towards increased biodiversity, it will create plenty of dödved in the form of 
stumps, leaving the rhizomes when forest management activities are carried out 
through thinning’s. Release of repressed oaks is one of the top priorities of SNUS 
area, and it benefits both insects and wildlife. 
 
Game management sound forestry is about how the management of forests can be 
managed given the wild game of life and need of food. Just creating fodder in 
forestry is something that the trustee of the property Bubbetorp1: 7 can use in their 
planning for management actions, but also apply to other properties managed by 
Fortifikationsverket. 
 
In forestry, there are great opportunities to create better opportunities for the wild 
animals with good planning and active choices. The biggest opportunity is when 
plantings disclosed mainly in spruce plantations so shall species of RASE (rowan, 
aspen, willow and oak) is also saved högröjning of brushwood is a good method for 
creating feed. When opportunities are then felling located in the winter and it 
comes mainly in pine and deciduous stands. When oaks produce acorns should they 
be made redundant in places they grow to the crowns are to develop and grow, and 
where to produce more acorns, 
 
Finally also some conclusions are drawn as to forest management can contribute to 
increased biodiversity and release of oaks impact on biodiversity but also wildlife. 

 
  



 
 

 
 

Abstract 
Uppsatsen handlar om naturvärdesskapande skogsskötsel och vildvårdsanpassat 
skogsbruk på skogsfastigheten Bubbetorp1:7 som ägs av Fortifikationsverket. 
Fastigheten används idag som övningsområde för militära övningar. 
 
Naturvärdesskapande skogsskötselåtgärderna har kommit fram genom en 
inventering av det berörda området som i uppsatsen har namnet SNUS-området. 
Området har en areal på 64 ha och består till största del av ädellövskogar vilka har 
rika insektsliv.   
 
Viltvårdsanpassat skogsbruk innebär skapande av foder i skogsbruket är något som 
förvaltaren av fastigheten Bubbetorp1:7 kan använda sin planering för 
skogsskötselåtgärder, men även applicera på andra fastigheter som förvaltas av 
fortifikationsverket för att gynna vilda djur.      
 
Nyckelord: Naturvård, naturvärde, skogsskötsel, viltvård, ek, bok     

 

 

 
  



 
 

 
 

Förord 
Genom en personlig kontakt med skogsförvaltaren Lars-Börje Nilsson på 
Fortifikationsverket diskuterades olika förslag om möjliga examensarbeten. I 
diskussionen framkom det att Fortifikationsverkets fastighet Bubbetorp 1:7 utanför 
Karlskrona fanns ett behov av att ta fram förslag på lämpliga och godkända 
skötselåtgärder som kan främja naturvården inom de för naturvård avsatta 
områdena (SNUS-område) på fastigheten. Fastigheten Bubbetorp var av lämplig 
areal för att inom ett examensarbete kunna överblicka och rimligt rent tidsmässigt 
hinna med att bearbeta. Vid ett möte med Lars-Börje Nilsson bestämdes även att ta 
fram rutiner för vildvård i skogsbruket på fastigheten. 
      
Här med tackar jag Lars-Börje Nilsson på Fortifikationsverket som har tagit fram 
examensarbetet samt att han har deltagit i seminariet med Länsstyrelsen samt 
bidragit med information och kartmaterial till uppsatsen. Vidare tackar jag Åke 
Widgren och Sofie Willman från Länsstyrelsen i Blekinge för deras medverkan i 
seminariet som arrangerades på Bubbetorp. Jag tackar även Ryssbygymnasiet för 
deras exkursion om viltanpassat skogsbruk. John Källström yrkesjägare på 
Johannishus godsförvaltning för inspiration om viltförvaltning och skogsbruk. Jag 
tackar även handledningen för att ha styrt mig åt rätt håll i uppsatsen. 
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Bakgrund 1   
 

1.1.1 Fortifikationsverket  
 
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Fortifikationsverket 
har som uppdrag av staten att förvalta och se till att försvarsmakten har fungerande 
fastigheter och anläggningar. Fortifikationsverket äger många olika typer av 
anläggningar bland annat hamnar, flygplatser, regementsbyggnader men även 
förhållandevis stora arealer skog (Anon 2014). Den areal som Fortifikationsverket 
förvaltar uppgår till ca 400 000 ha varav 100 000 ha är produktiv skogsmark 
(Nilsson 2014).  
 
1.1.2 SNUS-område 
 
Under 2010 undertecknade Naturvårdsverket och Fortifikationsverket en 
överenskommelse om att avsätta skog med höga naturvärden. De här områdena 
blev benämnda som SNUS-områden (Statliga naturskogar och urskogsartade 
skogar) dessa finns i hela landet. Enligt Naturvårdsverket avsattes totalt 32 501 ha 
vid denna överenskommelse som baserar sig på inventeringar av skog som gjordes 
2003-2005 av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket (Anon 2010). 
 
1.1.3 Fastigheten Bubbetorp 

 
Fastigheten Bubbetorp 1:7 har en areal på 580 hektar var av 360 hektar är produktiv 
skogsbruksmark. Fastigheten ligger i anslutning till Karlskrona och är ett 
övningsområde för militären och består av ett skifte som sträcker sig från 
Karlskrona norr ut mot Rödeby (se figur 1). På fastigheten finns ett 64 ha stort 
SNUS-område. 
 

 
Figur 1.  Fastigheten Bubbetorp ligger strax norr om Karlskrona och är här markerad med en svart 
stjärna  

Förvaltaren på Fortifikationsverket i Karlskrona Lars-Börje Nilsson efterfrågade ett 
skötselförslag som ryms inom de ramar som Naturvårdsverket har satt upp i avtalet. 
Det är generalläkaren (ansvarigt ämbete inom Försvarsmakten som är ansvarig för 
tillsynen av skogsskötseln inom Fortifikationsverket) som i samråd med 
Länsstyrelsen har beslutanderätt om eventuella skogsskötselåtgärder (Nilsson 
2014).  
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Figur 2  Ägoslagen på fastigheten Bubbetorp 1:7, Området som är inritat med en tjockare röd 
markering är SNUS-området (Nilsson 2014).  

 
Trädslagen på fastigheten fördelar sig på gran 36,5%, bok 21,6%, ek 18 %, björk 
11 %, tall 10,7 och övriga trädslag Virkesförrådet på fastigheten Bubbetorp uppgår 
till ca 66 000 m3sk. På fastighetens norra del (se figur 2) domineras består skogen 
till största del av granskog, men det finns inslag av ädellövskogar. 
Skogen är i varierande ålder från plantstadiet till mogen slutavverkningsbar skog. 
Marken är förhållandevis kuperad men det finns flera större inägor som i dag 
brukas på olika sätt. Inägorna odlas med vallväxter eller så putsas de varje år med 
så kallad betesputs för att förhindra att jordbruksmarken växer igen. I den norra 
delen av fastigheten finns även en mindre damm som skapats på vattensjuk mark. 
Dammen har dock problem med att hålla vatten hela året på grund av läckande 
dammvall. I centrum av fastigheten ligger SNUS-området (se figur 3) som 
domineras av ädellövskog. Här finns även ett större viltvatten samt att Silletorpsån 
rinner igenom fastigheten området. Inom SNUS-området finns det 6 st 
nyckelbiotoper (se bilaga A) 
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Silletorpsån är dessutom klassat som ett ”Natura 2000”-område. Söder om SNUS-
området finns en skjutbana placerad och ännu lite längre söder ut hittar man ett 
större område som till största delen består av blandskog i olika åldrar som dessutom 
kan betraktas som tätortsnära. Det går även en större kraftledning genom denna del 
av fastigheten i nord-sydlig riktning (se figur 2) Det finns inga större inägor på 
södra delen av fastigheten. I söder avgränsas fastigheten med ett viltstängsel utmed 
europaväg E22. 
 
 

Figur 3 Trädslagsfördelningen i volym m3sk inom SNUS-området (Nilsson 2014). 
 

SNUS-området består enligt skogsbruksplanen av 27 olika bestånd. Skogen 
domineras av ädellöv men det finns även granskog i områdets norra del se 
trädslagsfördelningen (figur 3). Här finns även två större inägor samt en mindre. 
Marken är kuperad och på vissa ställen är det hällmark. Silletorpsån har en 
slingrande väg igenom marken och det finns även en större fors i västra delen av 
SNUS-området. 

Idag är jordbruksmarken på fastigheten Bubbetorp utarrenderad till flera olika 
arrendatorer. Vilket innebär att gräset slås av och hackas ned för att förhindra att 
skogen gör intrång på inägorna. Fastigheten har en areal av mark på ca 110 ha som 
lämpar sig för jordbruk av olika slag. (Nilsson 2014) 
 
Ett aktivt skogsbruk bedrivs på skogen året om, men begränsas av Försvarets 
aktiviteter som till viss styr när vissa åtgärder får göras. Försvaret har också krav på 
att det finns en hög tillgänglighet i skog och mark, vilket innebär att exempelvis 
inga större mängder ris får lämnas efter avverkningar eller gallringar i lövskog. 
Förvaltaren brukar ha viltet i åtanke när avverkningar på fastigheten planeras för att 
skapa fodertill de vilda djuren. (Nilsson 2014) 
 
Jakten är idag utarrenderad och ingår i Frilevstads älgskötselområde (Nilsson 2014) 
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med detta arbete är att ta fram skogsskötselåtgärder som bidrar till att vidare 
utveckla de naturvärden som finns inom SNUS-området på Bubbbetorp 1:7. Vidare 
ska även rekommendationer kring möjlig viltförvaltning för hela fastigheten med 
geografisk utgångspunkt från SNUS-området arbetas fram som ett stöd till 
skogsförvaltningen. Dessa rekommendationer ska underlätta för förvaltaren av 
skogen på fastigheten vid planläggning av avverkningar och andra 
skogsskötselåtgärder så att även de vilda djur får en bra fodertillgång samtidigt som 
man kan öka den biologiska mångfalden. 
 
Målet med detta arbete är att utarbeta: 
 
förslag till skogsskötselåtgärder som bidrar till att vidareutveckla de naturvärden 
som finns inom SNUS-området på fastigheten Bubbetorp 1:7. 
 
 rekommendationer till en anpassad viltförvaltning för hela fastigheten med 
utgångspunkt från SNUS-områdets naturmiljö och skötsel. 
 
Dessa rekommendationer ska underlätta för förvaltaren av skogen på fastigheten 
vid planläggning av avverkningar och andra skogsskötselåtgärder så att även de 
vilda djur får en bra fodertillgång samtidigt som man kan öka den biologiska 
mångfalden 
 
1.3 Avgränsningar 

De naturvärdesskapande skogskötselåtgärderna kommer endast omfatta SNUS-
området på fastigheten. Insekter kommer inte att nämnas på individnivå utan bara 
övergripande. När det gäller vilda djur så fokuseras det på klövvilt, predatorer samt 
hare som är skogs och fältlevande.  
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2. Teori 

2.1 Naturvärdesbedömning 
 
För att få en uppfattning om vilka naturvärden som redan finns inom SNUS-
området så behövdes en inventering av skogen göras. Inventeringen görs med en 
blankett där olika strukturer som finns bockas av för att ge ett svar på vad som 
saknas och vad som kan skapas inom ett avgränsat område (bestånd). Blanketten 
hanterar ståndort, dynamik, miljöer, träd, strukturer och död ved (se bilaga A). Det 
finns sex olika kolumner på blanketten och de bestånd vilka innehåller ädellövskog 
bedöms med kolumnen Ä på naturvärdesbedömnings blanketten (se bilaga A).       
  
Skogsbiologernas naturbedömningsmetod är utformad så att naturvärden i 
skogsmiljöer kan bedömas med begränsad arbetsinsats. Metoden kan användas till 
att leta upp miljöer med biologisk rika naturvärden i ett landskap eller undersöka en 
tidigare känt bestånd, för t.ex. att förhindra att en olämplig skogsskötselåtgärd 
utförs. När en inventering har utförts kan sedan resultatet visa på vilken tänkbar 
naturvårdsåtgärd som behöver utföras för att vidare utveckla området (Linder 
2000). Denna metod går att använda på alla olika typer av skogsmark oavsett ålder 
på området, men den visar även på vilken biotopman står inför. Metoden är där 
med inte heller begränsad till biotoper som är hänsynskrävande eller andra 
exklusiva områden utan kan användas på all typ av skog. Metoden kan med fördel 
användas från röjningsstadiet och fram till slutavverkningsbar skog för att styra 
beståndens naturhänsyn vid skötselåtgärder. 
 
Arbetsmetoden bygger på att observera beståndets förutsättningar för biologisk 
mångfald. Vidare främjar arbetssättet en dynamisk syn på naturen. Metoden bygger 
till stor del på begrepp som är kända av den skogligt verksamme. Detta är en fördel 
då en artinriktad inventering kräver fördjupande kunskaper om enskilda arters 
biologi, dess förekomst och anknytningar till olika biotoper (Linder 2000). 
 
Trots att metoden är en subjektiv process så är inte detta en nackdel eftersom den 
medger jämförelser mellan flera olika bestånd. Vidare kan 
naturvärdesbedömningen användas som ett effektivt instrument för att sortera ut 
bestånd som behöver en noggrannare bedömning av naturvärden (Linder 2000). 
 
Den poängsumma som uppnåtts vid en inventering i de olika kolumnerna (se bilaga 
A) ger en samlad bild av det aktuella områdets förutsättningar för att innehålla 
biologisk mångfald. Mångfalden avspeglar sig enligt Linder (2000) i trädens art 
sammansättning och storleksfördelning. Förekomster av död ved och småbiotoper 
är viktiga, områdets hydrologi, topografi, flora, och andra betydelsefulla företeelser 
vilka bidrar till en biologiskt rikare miljö bedöms också. Beståndshistoriken har fått 
stort utrymme i bedömningen eftersom den påverkar förutsättningar för arter i 
nutiden. Här betraktas både mänsklig påverkan och naturliga störningar vilka har 
stor betydelse när man beslutar om eventuella naturvårdande skötselåtgärder 
(Linder 2000). 

För att poängsumman ska bli meningsfull ska flera biotoper bedömas inom samma 
område så att en jämförelse kan göras eftersom poängbedömningssystemet är ett 
relativt mått av naturvärden i ett regionalt perspektiv. Enligt Linder (2000) är en 
tumregel att 15-20 poäng och uppåt representerar höga naturvärden. Det är 
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dessutom sällan biotoper når över 30 poäng trots att den maximala summan är 50 
poäng. Orsaken till detta är att blanketten innehåller olika miljöer som utesluter 
varandra (Linder 2000). 
2.2Trädens livsbetingelser 
 
På Bubbetorp 1:7 finns det flera olika trädslag men domineras av gran, tall björk 
bok och ek. Då skogen inom SNUS-området till största del består av bok och ek har 
fördjupning gjorts inom dessa två arters livscykel. 
 
2.2.1 Ekens livsbetingelser 
 
Eken har inga stora krav på vart den växer utan kan växa på både mager och stenig 
mark. Bäst trivs eken på mullrika lerjordar. Vidare är ekens ljusbehov stort och i 
naturliga ekbestånd bildar eken luftiga skogar. Vidare sätter eken sina löv relativt 
sent på året maj-juni och har vart 5-7 rikligt med ekollon, som är uppskattat som 
föda av vilda djur men de vilda djuren har även en viktig funktion för ekens 
föryngring då de sprider ollonen över en större yta än vad ekens krona utgör I 
denna miljö hittar man även en rik vårflora i fältskiktet finns ofta sippor, lungört, 
vårärt, violer, svalört med flera (Holmåsen 1989).  
 
Anläggning av ny ekskog kan utföras genom en plantering eller genom naturlig 
föryngring. Föryngring av ekskog fungerar bäst om marken har kalhuggits tidigare 
(Fridman 2005). Vid ungskogsröjning i ek skall så kallade vargar röjas och klykor 
rättas till. Vid gallring får inga stora luckor får skapas i bestånden. Träd med låga 
klykor och vida kronor ska gallras bort (Holmåsen 1989).  Vidare behöver 
återkommande gallringar utföras vart 3-5år tills eken är 50 år gammal. Vid 50 års 
ålder kan huvudstammarna utses, för att gynna huvudstammarna ska de ha fritt 
utrymme runt om kronan(Ståål 1986). När krontaket har slutit sig efter 
huvudstammarna har utsetts så behöver ytterligare gallringar utföras för att öka 
tillväxten hos huvudstammarna (Holmåsen 1989). Gallringar med ett uttag på ca 25 
% av grundytan har visat sig höja tillväxten med 49 % av stamdiametern (Götmark 
2009). När ekar får mycket ljus utvecklar de stora och vidlyftiga kronor. Vanlig 
produktionsskog av ek slutavverkas normalt vid 120-140års ålder (Ståål 1986). 
Eken kan bli upp i mot 1000 år gammal, men sällan finner man ekar äldre än 500 år 
(Holmåsen 1989) 
 
2.2.2 Bokens livsbetingelser 
 
Boken är krävande på vilken ståndort den växer bäst i. Kuperad terräng gärna på 
lerig och kalkrik morän växer boken som bäst. I slutna bestånd får boken en 
pelarlik, ofta rak stam. Om den däremot växer fritt utvecklar boken en stor och vid 
krona. Boken bli upp emot 300-400 år gammal och nå en höjd av 30 meter. Boken 
har ollonår med intervall på 4-7 års mellanrum. Dessa ollon är mycket näringsrika 
och uppskattas av många vilda djur, vilka hjälper till med att sprida ollonen utanför 
bokens krona och hjälper således till med föryngring av bokskogen (Holmåsen 
1989).  
 
Enligt Holmåsen (1989) finner man sällan andra örter än sippor i väl slutna bestånd 
av bokskog. På grund av att bokarna effektivt skuggar marken och fäller stora 
mängder löv på hösten. Lövtäcket kan kväva vårblomningen om det är för tjockt 
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(Holmåsen 1989). Föryngring av bokskog sker oftast genom ljushuggning i äldre 
bestånd och de kvarvarande bokarna släpper sedan ollon som säkerställer 
föryngringen vid ett ollonår (Rydberg 2003). Bok går även bra att plantera.  Vid 
ungskogsröjning i bokskog ska så kallade vargar röjas bort. Även klenare individer 
ska röjas bort, för att gynna individer som har en rak stam form. Boken får inte 
friställas vid röjning för risken är stor att kronan delar sig, och att klykor 
bildas(Holmåsen 1989). Vid planterade bokbestånd finns det som regel minimalt 
med stammar och därför blir inte en röjning av stammarna aktuell. Här kan istället 
stamkvistning få utföras för att hålla efter kvistarna. Vid en förstagallring brukar 
normalt träd med lågt sittande klykor och grovgreniga träd avverkas. Bokskog 
måste gallras ofta för att hålla tillväxten på en hög nivå. Huvudstammar kan inte 
förutspås i bokskog på samma sätt som i ekskog eftersom boken är mera benägen 
att förändras mellan gallringar. Slutligen lämnas det mellan 150-200 bokar per ha 
för att bilda timmerskog. Boken mycket känslig för kraftig sol exponering och kan 
få brandskador om den friställs mot syd på grund av för kraftigt solljus på stammen 
(Rydberg 2003). 
 

2.3 Biologisk påverkan av ek och bokskog 
 
Både bok och ek är två trädslag som ofta blir mycket gamla, de har därför en stor 
positiv påverkan för många olika arter som lever i naturen. Framförallt är det 
insekter och svampar som lever av gamla träd och av död ved som gynnas.  
 
2.3.1 Biologisk påverkan av ädellövskog 
 
Ädellövskogar innehåller mer än hälften av de arter som är rödlistade (600-700 st) i 
Sverige (Wramer & Nygård 2010). Riktigt gammal ädellövskog, 200 år eller äldre, 
kan innehålla mer är 300 arter av lavar på väldigt små arealer. Ungefär 150-200 av 
dessa arter växer på träd på områden med lång kontinuitet av ädellövskog. Bok och 
ek är trädslag som har storbetydelse för den biologiska mångfalden bland insekter 
och fåglar. Framför allt är det gamla bokar och ekar med stora kronor som har flest 
arter av insekter. Död ved i dessa skogar är viktigt för flera arter av insekter, men 
även för svampar (Niklasson & Nilsson 2005). 
 
Enligt Grossner (2013) så bör det finnas minst 20 m³ av död ved per hektar för att 
beståndet ska kunna hålla mycket insekter i bokskog. Den värdefullaste döda veden 
den riktigt grova med en diameter över 50 cm. 
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Figur 4 Ihålig ek vilken är en uppskattad livsmiljö för många insektsarter. 

2.3.2 Biologisk påverkan av ekskog 
 
Då eken blir äldre 150-200 år börjar den utveckla de strukturer vilka gynnar den 
biologiska mångfalden. Ekar som växer friställda blir ofta mellan 300-600 år 
gamla. Under den här tiden har eken en lång tid som ett stabilt habitat. De flesta 
gamla ekar blir angripna av svaveltickan vilken är den viktigaste svampen för 
många arter. Vid brott av stora grenar angrips ofta eken av brunrötande svampar 
vilket leder till att håligheter senare bildas i stammen. De här håligheterna leder till 
att de mer specialiserade insekterna kan etablera sig i eken (Niklasson och Nilsson 
2005) 
Ett svampangrepp av svaveltickan leder ofta till att träden tillslut dör, men eken kan 
leva i flera sekler innan den till slut dör av angreppet. Då eken tillslut dött är 
stammen ofta ihålig och har oftast ett rikt insekts liv istället. Efter eken har dött kan 
det ta upp till 200 år innan den slutligen faller till marken. Då eken faller försvinner 
några arter men andra gynnas tack vare att veden blir fuktigare. Källa? Idag är det 
brist på grova ekar som ligger ned i skogen. En konsekvens av det är att de arter 
som lever av liggande döda och grova ekar blivit ytterst sällsynta (Niklasson och 
Nilsson 2005).     
 
2.3.3 Biologisk påverkan av bokskog 
  
Då boken blir gammal d.v.s. över 200 år bildas ofta håligheter i träden där grova 
grenar har dött och brutits av. De här håligheterna gör boken till ett viktigt trädslag 
för de hål levande insekter En nyckelart i bokskog är fnösketickan. Fnösketickan 
angriper oftast vid ett grenbrott eller vid barkskador. Vid angrepp sprider sig denna 
svamp relativt snabbt i trädets övre del, senare leder angreppet till att trädet blir 
försvagat och dör eller bryts av vid en storm vid 5-10 meters höjd. Boken blåser 
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sällan ner helt, därför anses den vara stormfast Vid studier i Danmark har man 
funnit att träden bör vara minst 135 år gamla innan angrepp uppstår. Om toppen av 
trädet blåst av, och levande grenar finns under brottet kan boken leva vidare. Dessa 
träd blir ofta ihåliga av röta och har visat sig ha hög diversitet av epifyter 
(förklaring krävs kanske) och insekter. Många insekter befinner sig i ett kritiskt 
läge på grund av deras livsmiljö håller på att försvinna i skogen. Då flera arter 
redan har försvunnit i landet för att de är beroende av den här strukturen, vilken 
ofta är solbelyst död ved (Niklasson och Nilsson 2005).  
 
2.4 Möjliga skötselåtgärder för att skapa biologisk mångfald 
  
På Skogsbiologernas inventeringsblankett finns det flera biologiska strukturer vilka 
kan skapas vid en skötselåtgärd. Då behöver en fördjupning av olika 
skogsskötselåtgärder som främjar den biologiska mångfalden utföras. Nedan 
beskrivs dessa strukturer och hur det går att skapa sådana med skötselåtgärder.   
 
2.4.1 Störningar i skog 
 
Ny forskning har visat att störningar i skogen av olika slag är viktigt för den 
biologiska mångfalden (Hultengren och Höjer 2004). Stormar översvämningar, 
brand och djurbete är exempel på olika störningsmoment i naturen. De här 
störningarna påverkar många arters livsvillkor och många arter har blivit sällsynta 
på grund av att störningar har upphört (Hultengren och Höjer 2004). Det finns 
relativt enkla skötselåtgärder som bidrar till att utveckla högre naturvärden i skogen 
(Svensson & Nilsson 2005). Många rödlistade arter är helt beroende av mänsklig 
aktivitet för att kunna överleva. Det gäller lövskogstyper och gammelträd men även 
bränder (Hultengren och Höjer 2004). 
 
2.4.2 Alternativa skötselåtgärder i ekskog 
  
Vid skötsel av ekskog kan utvecklingen av naturskog påskyndas genom att skapa 
de strukturer som saknas i beståndet. Det finns flera exempel på strukturer som bör 
finnas i bestånden, band annat högstubbar, liggande döda träd och stående torrträd. 
De här strukturerna kan med skogsskötselåtgärder skapas. 
 
Då gamla och grova ekar med håligheter är de mest värdefulla träden för den 
biologiska mångfalden, så bör grova och vidkroniga ekar friställas. Vid en 
friställning finns en tumregel som innebär att kronan ska ha minst 5 meter fritt runt 
om, från småträd och sly (Hultengren & Höjer 2004). Vid försöks studier av 
gallringar i ekbestånd där 25 % av virkesvolymen avverkas har en tillväxteffekt på 
49 % uppmätts på kvarvarande träd i Sverige (Götmark2009). 
Trädens kronors tillväxt ökar inte lika fort som diametertillväxten på stammen. Vid 
en sådan gallring får kvarvarande ekar lättare att utvecklas till stora och gamla träd 
(Götmark2009).  
 
Det kan utföras andra åtgärder för att gynna insekter och svampar, att skapa 
savflöden och barklösa partier på yngre ekar (ca 50 år) gynnar insekter och svampar 
vilka får lättare att angripa trädet. När lövträd gallras bort kan med fördel 
högstubbar skapas, samt rishögar av ek i lämnas i soliga lägen (Niklasson och 
Nilsson 2005). Vid en gallring/friställning av ek leder ofta till bättre livsbetingelser 
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för många arter. Andra konsekvenser efter en gallring vilken utförts i ett äldre 
ekbestånd är att eken lättare föryngrar sig naturligt (Götmark 2009). För att skapa 
en rik hålträdsfauna ska ekar frihuggas i alla storlekar oavsett ålder. Då andra 
trädslag växer i ekbeståndet t.ex. asp och klibbalar vilka ej skuggar eller 
konkurrerar med eken bör de sparas vid en gallring, asp och al bildar snabbare 
bildar håligheter och död ved än ädellövträd. Ytterligare åtgärder för att snabba på 
bildandet av hålträd av ek eller bok kan träd ringbarkas eller att grova grenar (>20 
cm) sågas av (Niklasson Nilsson 2005)  
 
2.4.3Alternativa skötselåtgärder i bokskog  
 
Då boken starkt konkurrerar med andra trädslag och bildar rena bestånd bör 
nyckelbiotoper i bokskog lämnas för fri utveckling. Det finns en risk att granen kan 
bli ett hot mot boken på sikt, för att den växer bra i skugga. Därför bör granar hållas 
efter redan i ett tidigt skede i nyckelbiotoper bestående av bokskog. Det finns arter 
som gynnas av luckor i bokbestånden framför allt vedlevande skalbaggar. Dessa 
skalbaggar trivs bäst i en bra tillgång på ljus och värme. I mindre bestånd av bok 
sluter sig som regel kronorna, det leder till att många bokskogsvärden missgynnas. 
En bra åtgärd är att fälla enstaka bokar vart 5-10 år, fällda ska lämnas kvar i 
beståndet (Hultengren 2004). Ringbarkning av bokar som är max 40 cm grova är ett 
bra sätt att öka andelen död ved i beståndet, då de får stå en längre tid innan de 
faller till marken. Topp kapning av unga och medelålders bokar som växer intill 
stora bokar är en bra metod för att gynna både fåglar och insekter. Den här insatsen 
görs för att skapa luckor i bestånden, men även för att öka de gamla trädens 
möjligheter att överleva. Gamla och grova träd ska alltid sparas vid 
skogsskötselåtgärder (Niklasson och Nilsson 2005). Bokskog som innehåller 
mycket död ved 20-60 m3per hektar har vid tyska studier visats ha en mycket rik 
insektsfauna, nära 700 arter av skalbaggar hittades vid denna studie inom 
försöksområdet (Grossner 2013). 
 
2.5 Översikt insektsarters mångfald i Sverige 
 
För att få en uppfattning om hur många olika insektsarter som lever och är 
beroende av skogen, både av levande och döda träd. Här ges en övergripande 
beskrivning av de olika insektsarternas huvud grupper 
De arter som finns i Sverige är fördelade så att de minskar i antal ju högre över 
havet man kommer. De trakter som har kalkrika jordar har fler antal arter än 
områden som har urberg och tunt jordlager. Av de organismgrupper som finns är ca 
hälften knutna till skog eller träd. Andelen som är knutna till träd är lite högre bland 
svampar än mossor. När mångfald diskuteras i skogen måste de artrikaste 
grupperna vilka omfattar insekter, svampar och övriga evertebrater inkluderas. Det 
finns idag ca 25 000 kända arter av insekter. Bland dessa är ca 9000 steklar, 
skalbaggar 4500, fjärilar 2700 och tvåvingar 7000 (Niklasson och Nilsson 2005). 
 
Många av de här arterna är knutna till död ved. Den döda veden är i högsta grad en 
levande livsmiljö för många arter. Fler än 2500 av Sveriges svampar är beroende av 
död ved och 1300 av skalbaggarna. Bland Sveriges insekter är fler arter beroende 
av död ved än av levande träd. Definitionen av vedberoende arter, arter vilka är 
bundna till levande träd, död ved på högstubbar och lågor. Här räknas även de arter 
in som lever i ved och bark på levande träd, eller är beroende av trädsvampar och 
savflöden. 6000-7000 arter bedöms vara vedberoende i Sverige vilket motsvarar ca 
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15 procent av alla bedömda arter. Om endast skogs- och trädberoende arter 
betraktas blir andelen runt 30 procent (Niklasson och Nilsson 2005). 
 
2.6 Nyckelbiotoper och Natura 2000  
 
Då SNUS-området innehåller sex stycken nyckelbiotoper samt ett Natura 2000-
område ges här en förklaring av både nyckelbiotop och Natura 2000 innebär. 
 
2.6.1 Nyckelbiotoper 
 
År 1991 infördes möjligheten att avsätta nyckelbiotoper genom att 
Skogsvårdsstyrelsen har haft möjlighet att besluta om biotopskyddsområden på 
skogsmark (Wramer & Nygård 2010). Nyckelbiotoper är områden i skogen som 
innehåller mycket höga naturvärden. De här områdena har en nyckelroll för 
bevarandet av hotade växter och djur som lever i skogen. Riksdagen har beslutat att 
produktions och miljömålen är jämställda i skogsbruket. Miljömålen ska bidra till 
att bevara den biologiska mångfalden så att hotade arter och djur skyddas. En 
nyckelbiotop är ett område som har en speciell naturtyp som har stor betydelse för 
skogens flora och fauna. De här områdena uppträder inte jämt fördelat i skogen 
utan finns oftast på vissa platser, exempelvis en rasbrant. Skogsstyrelsen har under 
senaste åren gjort inventeringar i hela landet och hittat ca 50 stycken olika typer av 
nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014) 
 
2.6.2 Natura 2000 
 
Natura 2000 grundar sig i 1979 års fågeldirektiv och syftar till att skydda Europas 
viktigaste naturområden. I fågeldirektivet har 181 sårbara arter skyddats och dess 
miljöer, framförallt våtmarker vilka är viktiga för flyttfåglarna. Det är således de 
enskilda staterna som utser områden med stöd av livsmiljödirektivet. Det här 
nätverket av skyddsområden vilka har utsetts, har syftet att bevara den biologiska 
mångfalden. Det innebär att EUs stater gemensamt uppfyller kraven och de 
skyldigheter som har ställts upp av FN konventionen angående bevarandet av den 
biologiska mångfalden. I livsmiljödirektivet identifieras 200 livsmiljöer och 700 
växt och djurarter som har betydelse för EU (Europa 2014). 
 
Natura 2000 områden är inte naturområden där mänsklig verksamhet är förbjudet, 
utan marken kommer även i framtiden vara mestadels privatägd. Det viktigaste 
kommer att vara att se till att förvaltningen av dessa områden är hållbara i tre 
faktorer, ekonomiska ekologiska och social synvinkel (Europa 2014)  
 
2.7 Vilda djurs livsbetingelser 
 
De vilda djur som har störst ekonomisk betydelse för fastigheten Bubbetorp 1:7 
både för jaktarrendatorn och markägaren. 
 
Älgen 
 
Älgen är vårt största vilda djur i Sverige och har störst betydelse ekonomiskt. Älgen 
trivs bäst i skogsmiljöer med god tillgång på vatten och kärr, men även gott om 
ungskog. Sommartid betar älgen vattenväxter, men även videbuskar. På hösten och 
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vinter betas gärna bärris och ungskog av tall vilken även barkas. Basfödan året om 
utgörs av RASE (Rönn, Asp, Sälg, Ek) men även björksly och dess knoppar betas 
året om (Schmitz 1982).  
 
Kronvilt 
 
Kronhjorten är vårt näst största hjortdjur och betraktas som ett mycket skyggt djur. 
Kronviltet föredrar blötmarker, mossar, kärr och vassbevuxna sjökanter, då de både 
innehåller föda och skydd. Hjortarna lever även gärna i blandad terräng med inslag 
av odlad mark. Hjorten söker gärna sin föda på odlade fält, men betar och bark 
gnager även gran vintertid. Vidare söker hjorten gärna skydd i täta planteringar av 
gran eller lövskog (Schmitz 1982).  
 
Dovhjort 
 
Dovhjorten är ett flocklevande hjortdjur som härstammar från Asien. Dovviltet 
föredrar lövskog som har ett väl utvecklat busk och ört skikt, en skog med gläntor. 
Dovviltet trivs även bra i anslutning till odlade fält och dess näringsrika grödor 
vilka gärna betas (Schmitz 1982).   
 
Rådjur 
 
Rådjuret är vårt vanligaste hjortdjur i Sverige men samtidigt det minsta. Rådjuret 
trivs bäst i det brutna landskapet med framför allt lövskog i anslutning till 
åkermark. Vidare bör lövskogen ha en rik örtvegetation och täta snår som skydd.    
Rådjuren har ett brett födoregister som består av mer än 40 arter. Under sommar 
halvåret äter rådjuren ca 4 kg grönfoder, omräknat till torrsubstans blir det 1 kg. 
Rådjuren betar framförallt RASE trädslagen men även grantoppar vintertid på 
nyplanterad skog (Schmitz 1982). 
 
Vildsvin 
 
Vildsvinet är ett nattaktivt djur som finns i hela södra Sverige. Vildsvinet trivs bäst 
i löv dominerade skogar med tillgång till kärr och sumpmarker. Vildsvinet är en 
allätare som främst lever på vegetabilier men äter även animalier och as på menyn. 
Undersökningar har visat att vildsvinet till största del söker sin föda under mark. 
Under sommarhalvåret lever vildsvinen uteslutande på daggmaskar, smågnagare, 
insekter och andra djur Under sensommaren och hösten övergår födan till spannmål 
och rotfrukter (Schmitz 1982). Ek och bokollon är också ett för vildsvinen begärligt 
viltfoder under hösten och vintern (Svensson och Nilsson 2005). 
 
Fälthare 
 
Fältharen är Sveriges vanligaste hare och härstammar från Asien. Fältharen föredrar 
åkerlandskapet där grödor och omgivande vegetation ger ett bra skydd. Fältharen 
lever av örter gräs och odlade grödor. Vidare får fältharen upp till fyra kullar med 
tre st ungar varje år, men dödligheten bland ungarna är stor på grund av 
rovdjurspredation (Schmitz 1982). 
    
Räv 
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Räven har stor inverkan på andra småviltarter då den har ett brett bytesregister samt 
en bra förmåga att anpassa sig. Räven har anpassat sig till alla typer marker och 
biotoper (Bergqvist 2009). Räven lever av alla tänkbara animalier från hjortdjur, 
smågnagare groddjur och insekter. Dessutom ingår as och matrester från soptippar i 
rävens meny. Framförallt är lämlar och andra smågnagare stapelföda åt räven 
(Schmitz 1982).  
   
Grävling   
 
Grävlingen trivs bäst i det brutna landskapet och har gärna sina gryt i anslutning till 
åkrar, inägor eller betesmark. Grävlingen har både animalier och vegetabilier på 
menyn. Framför allt är havre en gröda som grävlingen uppskattar under 
sensommaren. Daggmaskar och insekter tillhör grävlingens kost och den äter gärna 
getingbon. När tillfälle ges äter även grävlingen as och plundrar gärna fågelbon 
(Schmitz 1982).  
 
2.8 Viltvård i skogsbruket 
 
2.8.1 Slutavverkningar 
 
Det finns flera åtgärder vilka gynnar vilda djur i skogsbruket. Framförallt kan vid 
planeringen av slutavverkningar försöka förlägga de till vinterhalvåret. Då främst 
slutavverkningar av tall och lövskog vintertid gynnar vilt. Genom att lägga undan 
toppar av tall och löv vid avverkningar så skapas mycket foder åt främst klövvilt, 
men även åt haren. En vuxen tall innehåller 10-12 kg torrsubstans älg foder barr, 
klena kvistar och bark (Bergqvist 2009).  En älg äter ca 5 kg föda per dygn vintertid 
Källa?. Det bra för viltet att spara trädslag av rönn, asp, sälg, ek och oxel, gärna i 
grupper. Viltet betar gärna dessa arter i unga år och gamla träd är viktiga för fåglar 
och insekter.  
 

Ekar som växer i bestånd kan med fördel frihuggas så att kronan får utrymme. Det 
är bra för att en ek kan under ollon år producera upp till 250 kg ollon som 
uppskattas av framförallt vildsvin men även rådjur (Bergqvist 2009). Att vintertid 
avverka aspar är en bra viltvårdsåtgärd helst ska trädet ligga hela vintern (Karlsson 
& Boström 2010). 
 
2.8.2 Röjning 
 
Vid röjningar kan föryngringar anpassas så att planteringarna ger så mycket foder 
som möjligt. Vid röjning bör trädslagen i RASE-gruppen sparas då dessa betas hårt 
av viltet och inte kommer att utgöra någon konkurrens till gran eller tall. Dock 
finns det risk för ökad betning av tall om dessa trädslag sparas i ett tallbestånd. 
Tallar eller björkar vilka tidigare har varit betade bör inte röjas bort utan sparas, 
alternativt toppkapas istället för att skapa foder. Älgen då att kommer hålla dessa 
träd i beteshöjd. Även den så kallade brunnsröjningen är en annan metod som 
bidrar till att skapa foder då alla toppar kapas i midjehöjd istället för vid marken 
som vanligt. Den här metoden att röja lämpar sig bäst om skogen inte är mer än 2-3 
meter hög. Toppkapning av gran ger inget foder, utan bara ett bra skydd för viltet 
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framförallt vildsvin tycker om täta granbestånd (Bergqvist 2009). 
 
2.8.3 Gallring 
 
Vid gallringar i barrbestånd kan viltet gynnas genom att en foderresurs frigörs i 
form av talltoppar och lövträd. Men generellt bör lövträd främst ek sparas då eken i 
framtiden kommer att producera ekollon. Om det finns möjlighet att välja när 
gallringarna ska de utföras, bör gallringarna förläggas på vinterhalvåret. Särskilt tall 
och lövbestånd bör gallras vintertid. Vid en gallring bör toppar läggas vid sidan av 
stickvägarna i bestånden för att maskinerna inte ska köra sönder födoresursen. En 
talltopp i gallringsålder innehåller 6-8 kg foder i torrsubstans. En annan viktig 
födoresurs är bärris och ljung vilka gynnas av gallringar. Många av de vilda djuren 
betar bärris och ljung både hjortdjur och räv (Bergqvist 2009). 
 
2.8.4 Viltåkrar och viltskyddsåtgärder 
  
Häckar och bryn var tidigare en självskriven del av det öppna landskapet. Häckarna 
erbjuder både insekter och skydd men även ett gynnsamt mikroklimat. De här 
häckarna runt åkermark kan vidare utvecklas med skyddszoner som inte plöjs 
förrän på våren runt vattendrag eller skogsbryn för att hålla med viltbegärligt foder 
hela året 
För att skapa foder till fältlevande fågelarter bör kantzonerna inte heller sprutas mot 
ogräs. Åkrarna bör sås in med fleråriga grödor alternativt fånggrödor när spannmål 
odlas. Mindre inägor kan med fördel läggas i träda, putsning av trädan får endast 
göras på sensommaren för att gynna insekter och fältlevande vilt. Ett alternativ till 
träda kan vara att skapa en viltåker med viltbegärliga växter: vitklöver, rödklöver, 
fodermärgkål, foderraps, vitsenap, solros, havre, och vete (Bergqvist 2009). 

Andra bra platser att anlägga foderskapande samt skyddsåtgärder är bland annat vid 
dikesrenar, vägrenar, kraftledningar och vid skogsbryn. De här åtgärderna kan 
utföras genom att fälla buskar och träd som gått ur betets höjd och då med knähöga 
stubbar.  Att föryngra vide och sälg genom en så kallad halvfällning av de grövsta 
stammarna är ett bra sätt att skapa både skydd och foder då trädet lever vidare och 
skjuter nya skott som liggande (Karlsson & Boström).   
 
2.8.5 Sammanställning av olika foder resurser i skogen. 
 
Då det i skogen finns flera olika foderresurser för de vilda djuren, en del kan 
gynnas på olika sätt genom skogskötselåtgärder. Nedan visar tabell 1 vilka djur 
som föredrar de olika fodersorterna. Tabell 1 visar även hur mycket de olika vilda 
djuren föredrar vissa sorter framför andra.  
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Art Löv-
träd 

Barr
-träd 

Bärris, 
Ljung 

Gräs Örter Ollon Lav Svamp Rötter 

Vild-
svin 

   ++  +  ++ ++ 

Dov-
hjort 

+ + +++ +++  + +   

Kron-
hjort 

+ + +++ +++ +  +   

Rådjur + + +++ + ++ +  +  
Älg ++ +++ + + ++   +  
Fälthare    ++ ++     

Tabell 1   En förenklad bild av växtätarnas födoval. Ju fler kryss i varje ruta, desto viktigare inslag 
i födan (Bergqvist 2009).    
 
2.9 Vatten i landskapet 
 
Tillgång på vatten i landskapet är en viktig faktor för att vilda djur ska kunna leva i 
ett område. Där det inte finns naturliga vattenspeglar kan man som vilvårdsåtgärd 
eller för att öka den biologiska mångfalden anlägga viltvatten eller restaurera 
befintliga våtmarker. 
 
2.9.1 Positiv miljöpåverkan av viltvatten 
 
Att anlägga våtmarker och dammar har flera positiva effekter på både miljön och 
för de vilda djuren, kanske främst på fåglar. Då en våtmark fungerar som en 
kvävefälla och omvandlar kväve i vattnet till kvävgas så minskas övergödningen av 
hav och sjöar. Våtmarker har även visat sig vara bra kolsänkor då de binder 
koldioxid i sin växtlighet. Forskare har konstaterat att fåglar trivs bäst i en så kallad 
tre gånger 50 biotop. Det innebär att vattendjupet inte ska vara djupare än 50 cm, 
fördelningen mellan växtlighet och blankvatten på ska vara 50 % av vardera 
blankvatten och växtlighet. Det ger den mest produktiva våtmarken, och är 
samtidigt begärligt för övrigt liv i våtmarken. En botten som både har djupare 
partier men även grund och små låga öar gynnar vadarna. Dock blir det som regel 
dyrt att skapa en sådan miljö (Bergqvist 2009). 
 
2.9.2 Skötsel av våtmarker  
 
Till varje våtmark tillhör en strandzon som antingen består av skog eller av 
strandängar. I det fall skog omger en våtmark bör det vara lövskog eller tall då 
dessa träd ger mest ljus och sikt för våtmarkernas fåglar. Strandängar mot 
insjövatten har ofta kraftiga bestånd av kaveldun i gränsen mellan öppet vatten och 
strand?.  Det är ett tecken på att större nivåskillnader saknas i våtmarken och 
konsekvensen blir en igenväxning. I de våtmarker som har stora variationer av 
vattenståndet finns ett helt annat fältskikt som till stor del består av pionjärarter. Då 
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våtmarken saknar variationer av vattenståndet och hävden med bete av boskap 
upphör så påbörjas en igenväxning av marken främst av kaveldun och bladvass i 
det grundare vattnet. Konsekvensen av denna igenväxning blir att fåglarna inte når 
till botten då vassen är tät, samt att ljuset blir begränsat i vattnet och syresättande 
växter minskar i antal eller helt dör ut. Vidare skulle en torrläggning av ett 
viltvatten döda det mesta av kaveldunet. För att enkelt kunna reglera ett anlagt 
viltvatten eller våtmark bör en munk (en form av brunn vilket vattnet rinner i 
genom vid utloppet med möjlighet att reglera vattenståndet upp eller ner) vara 
installerad i dammvallen (Bergqvist 2009).        
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3. Metod 

3.1 Metod. 
 
Metoden för att genomföra examensarbetet har varit fältarbete, litteraturstudier 
samt intervjuer och exkursioner med sakkunniga. 
 
Vid fältarbetet har en inventering av naturvärden och en samtidig bedömning av 
skogsskötselåtgärder inom SNUS-området utförts. Som metod för bedömning av 
naturvärden har Skogbiologernas naturvärdesbedömning använts (Linder 2000). 
Metoden har tidigare beskrivits under kapitel 2.1. Bedömning av 
skogsskötselåtgärder har utförts efter egen erfarenhet och med stöd av observerade 
ståndortsförhållanden, beståndsstrukturer och trädkronornas utveckling. 
Åtgärdsförslagen har hela tiden inriktats mot målen, att utveckla naturvärden och 
att förbättra området som viltbiotop. 
 
Litteraturstudierna har bedrivits före, under och efter fältstudien för att ge en 
teoretisk bakgrund och väl underbyggda skötselförslag. 
 
Som inledning på hela arbetet har intervju och samtal förts med förvaltaren av 
fastigheten Lars Börje Nilsson. I fortsättningen har intervjuer och exkursioner 
främst omfattat hur skötseln bäst kan bidra till en god viltvård. Författaren har 
därför deltagit i en exkursion på Ryssbygymnasiet om viltvård 2014-04-10. Vidare 
har John Källström, yrkesjägare på Johannishus Godsförvaltning besökts och 
intervjuats 2014-05-21. Ett seminarium på plats i fält hölls 2014-05-09 med 
ansvarig personal på Länsstyrelsen för SNUS-området och med förvaltaren Lars 
Börje Nilsson. 

3.1.1 Motivering av vald metod för naturvärdesbedömning. 
Den metod som valdes blev skogsbiologernas naturvärdesbedömning för att det är 
en metod som går att bedöma alla sorters skogsbiotoper, utan att ha fördjupande 
kunskaper i enskilda insektsarters biologi och livsbetingelser. Vidare så är metoden 
inte lika arbetsintensiv, de två andra metoderna som nämns nedan utan går relativt 
snabbt att utföra på de aktuella skogsbestånden. Sedan anser jag att det är en fördel 
att resultatet blir i poängform för att ett åtgärdsförslag på skogen som bidrar till att 
höja naturvärdena inom SNUS-området. 
  
Skogsbiologernas naturvärdesbedömnings metod är en metod vilken inte kräver 
några djupare kunskaper i skogsbiologi utan kan utföras av en som är skogligt 
verksam. Vidare är det en metod som inte kräver stor arbetsinsats men ändå ger 
tillförlitliga data som kan analyseras med ett poängbedömningssystem (Linder 
2000).  
 
Fem ess-metoden har utvecklats av naturskyddsföreningen. Denna metod bygger på 
att landskapstäckande inventeringar utförs på grova träd. Till viss del är det samma 
arter som bedöms i nyckelbiotops-inventeringen, men här tas några areal krävande 
fågelarter upp samt några baggar. Fokus ligger på arter som är beroende av grova 
döda och ihåliga träd. (Svensson & Nilsson 2005).   
 
Nyckelbiotopsinventeringen är en metod som bygger på en bedömning av skogens 
struktur och förekomster av signalarter. Men lika viktig är skogs områdes historik. 
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Där till kopplas andra faktorer som fragmentering, spridning och utdöendeskuld. En 
förutsättning för denna metod är att det finns strukturer med gammelträd och grova 
döda träd (Svensson & Nilsson 2005). 

- Genom att använda skogsbiologernas naturvärdesbedömningsmetod inventerades 
vilka naturvärde som fanns inom SNUS-området på Bubbetorp.  Fältarbetet 
genomfördes vecka 12 och gick ut på att undersöka vilka naturvärden som redan 
fanns men också vilka som kunde skapas… 

- Ett seminarie med ansvariga från Länsstyrelsen hölls på Bubbetorp 1:7 för att 
belysa de specifika skyddsvärdena men också för att skapa en dialog om vilka 
bestånd som var lämpliga att utföra specifika åtgärder i. 

- Utifrån olika skötselalternativ togs skötselförslag fram för respektive bestånd 
inom SNUS-området. Viltvårdsapekter var något som extra beaktades i samband 
med att förslagen togs fram.  

- Viltvårdsåtgärderna har sin utgångspunkt i SNUS-området men eftersom viltet rör 
på sig berörs även övriga delar av fastigheten. 
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4. Resultat  

4.1 Resultat av inventeringen inom SNUS-området. 
 
Naturvärdesbedömningen resulterade i en sammanställning över vilka bestånd som 
kan anses vara extra skyddsvärda inom SNUS-området. Hela 47 % av arealen fick 
en poäng som var över 15p (se figur 5) vilket kan anses som högt, Medelpoängen 
inom området var 14.35p och det är således ett intressant område att genom skötsel 
utveckla inför framtiden. De bestånd som hade höga naturvärden bestod till stor del 
av ekskog och var oftast äldre än 100 år.  

Figur 5 De olika beståndens poäng vid naturvärdesbedömningen inom SNUS-området. 

 
Bestånd 173 med sina 30 poäng var det område som fick högst poängsumma. Det 
här beståndet består till stora delar av äldre ekskog och har en areal om 6,3 ha. 
Beståndet fick full poäng (10) på både träd och struktur vid bedömningen av 
naturvärden på blanketten (se bilaga B), gällande död ved fick beståndet 7 p. 
 
Bestånd 142 med sina 21 poäng var det område med den högsta åldern men 
samtidigt var arealen bara 0.9ha. Även detta bestånd består till största delen av 
gammal ekskog som växer i en sydvästsluttning. Beståndet fick nästan full 
poängsumma (6) på ståndort (se bilaga B) samt 5 poäng på dödved. I övrigt var 
poängen jämt fördelade på de övriga 4 områdena. 
 
Bestånd 162 med sina 18 poäng.  domineras av bok och arealen är 1.1ha. det som är 
intressant är att området inte fick en enda poäng på under död ved till skillnad från 
de andra bestånden som har en poängsumma över 15p. Beståndet fick 5 av 13p 
under miljö (se bilaga B) samt 4p under ståndort.  
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Tabell 2  visar resultatet från naturvärdesinventeringen för samtliga beståndi 
SNUS-området 

Beståndsnummer Poäng Beståndets ålder Trädslag Areal  
(Ha) 

128 4 50 Björk/Gran 0,3 

133 12 100 Bok/Gran 1,9 

134 4 50 Gran 1,0 

135 19 Viltvatten Blandat löv 4,3 

137 12 50 Björk/Ek 0,9 

142 21 200 Ek/Bok 0,9 

143 10 100 Gran/Bok 2,3 

144 13 50 Björk/Ek 1,4 

145 6 50 Gran/Björk 1,4 

146 3 0 Björk 0,2 

147 24 70 Bok 2,3 

148 10 80 Bok/Gran 2,2 

149 20 100 Bok/ Ek 2,4 

150 11 20 Bok 4,6 

151 22 110 Bok/Ek 6,5 

152 20 90 Bok 2,4 

156 14 130 Ek/Bok 1,8 

158 7 50 Al 0,9 

159 11 40 Ek/Björk 1,0 

160 20 180 Ek 2,7 

161 Inäga 0 Skogsbryn 12,6 

162 18 140 Ek/ Bok 1,1 

170 & 174 8 0 En 0,8 

171 22 140 Bok/Ek 1,5 

173 30 150 Ek/Bok 6,1 

Medelvärde 14,34    

 
 

  



 
 

21 
 

4.2 Generella förslag på skogsskötsel- och viltvårdsåtgärder 

De generella råd vid skogsskötselåtgärder som har framkommit är att ekar ska 
gynnas i alla bestånd oavsett ålder. Vidare ska även sälg asp och rönn gynnas i 
bestånd de finns och inte tränger ekarna. Vid skötselåtgärder inom SNUS-området 
ska död ved lämnas på marken främst rotstockar, rikligt med högstubbar skall 
skapas vid skötselåtgärder vilka utförs med skogsmaskiner i varje bestånd. När det 
gäller ris och toppar så bör det köras ut i och med att militären har krav om 
tillgänglighet i skogen för sina övningar.  Vid skötselåtgärder inom nyckelbiotoper 
ska de utföras med motormanuellt arbete för att inte skada markfloran. Granen ska 
på sikt avvecklas inom SNUS-området och ersättas med löv genom naturlig 
föryngring. Samtliga bestånd finns i bilaga C med en kortfattad beskrivning. 

 
Figur 6  visar beståndsnummer samt indelning inom Snus-området (Nilsson 2014) 
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4.3 Konkreta förslag på skogsskötsel- och viltvårdsåtgärder 
 
Bestånd 128. Gran/björk. 50 år. 

Naturvärdesgallring och genom en avveckling av granskogen som utgör 
50 % av volymen. Lämna gott om högstubbar. Spara lövskog.  

 
Bestånd 133. Bok/gran. 100 år. 

Avveckla granen genom en gallring. Gynna de ekar som finns genom att 
friställa dessa. Lämna högstubbar och rotstockar av bok vid gallringen.  
 

Bestånd 134. Gran. 50 år. 
Avveckla den befintliga granskogen på sikt och låt marken självföryngras 
med bok och andra lövträd. Vidare kommer sedan skogen  behövas röjas 
inom en 10 års period efter avveckling spara RASE för att gynna vilda 
djur vid röjningen. 
 

Bestånd 135. Viltvatten och kringområde. Blandade lövträd. Varierande ålder.  
Viltvattnet utvecklas genom att strandlinjen gallras ur. Aspar med stora 
och vida kronor sparas. Vidare lämnas alkärret i östra delen orört. Skapa 
högstubbar och lämna död ved vid gallringen. Videbuskarna som växer 
vid vattnet ska till största delen röjas bort för att hålla vattnet öppet. 
Dammen behöver rensas från kaveldun antingen med grävmaskin eller 
torrläggas en sommar genom en munk installeras. Då en schaktning 
utförs så bör den utföras i etapper för att skyddet för fåglar och vilda djur 
inte ska försvinna på en gång.        

 
Bestånd 137.  Björk/ek 50 år. 

Avveckla granen i beståndet genom en naturvärdesgallring. Ekar friställs 
genom att göra högstubbar, alternativt lämna död ved av björk. 

 
Bestånd 142.  Ek/bok 200år.  

Nyckelbiotop, friställande av stora ekar genom ringbarkning av de träd 
som tränger dem eller fällning av dessa träd. De träd som fälls ska lämnas 
kvar, endast motormanuellt arbete vid skötselåtgärder. Vid fällning av 
träd ska de utföras vintertid för att skapa foder till viltet. Kantzon mot 
Silletorpsån lämnas orört. 

 
Bestånd 143. Gran/bok 100 år. 

Avveckla granen i beståndet. Bokskogen behöver en försiktig gallring 
lämna hänsyn mot nyckelbiotopen 142. Vidare skall flera högstubbar 
skapas samt rotstockar av bok lämnas vid gallring. Spara underväxande 
boksly som skydd för viltet. 
 

Bestånd 144.  Björk/ek 50 år. 
Gallring med ett uttag om 25 % förläggs till vintern och lämna kvar riset 
till de vilda djuren som foder. Gynna ek vid gallring samt övriga träd som 
vida kronor. Skapa många högstubbar minst 10 per ha.  
 

Bestånd 145. Gran/björk 50 år. 
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Granen skall på sikt avvecklas och ersättas med lövskog genom naturlig 
föryngring. Vid avveckling skapa högstubbar, samt självföryngra med 
lövskog för att gynna vilt och insekter. 

 
Bestånd 146. Björk föryngring 2 år. 

På sikt röjning av föryngringen, gran ska röjas bort och löv sparas främst 
träd med vida kronor. Beståndet kan med fördel toppröjas för att skapa 
viltfoder. 
 

Bestånd 147. Bok 80 år 
Nyckelbiotop tät skog med inslag av krattskog lämnas orörd för att ge 
skydd till viltet men även foder. 

 
Bestånd 148. Gran/bok 100år. 
 Slutavverkning av gran skapa högstubbar. Alla lövträd sparas till 

kommande självföryngring av bok.  
 
Bestånd 149. Bok/ek 100år. 
 Nyckelbiotop endast friställande av enar och ekar genom motormanuellt 

arbete, samt avveckla gran i beståndet. Alla träd som fälls lämnas kvar i 
skogen för att bilda död ved. 

 
Bestånd 150.  Bok 20 år.  

Röjning av ungskogen spara förväxande vargar samt gynna eventuella 
ekar vid röjningen. Överståndarna lämnas som evighets träd.  Åtgärd 
utförs snarast. 
 

Bestånd 151. Bok/ek 110år. 
Friställ bokar med stora kronor genom att ringbarka eller gallra bort 
underväxande träd. Gynna ek vid friställning. Lämna hänsyn mot 
nyckelbiotopen 149 i norra delen samt skapa mycket dödved. 

 
Bestånd 152. Bok 90 år. 

Naturvärdesgallring av bokskogen, gynna ekar och bokar med stora 
kronor. Skapa högstubbar 10 st per ha samt lämna rotstockar till död ved. 
Friställ sälgar i skogsbrynet. Utför åtgärderna vintertid så vilda djur 
gynnas.   
 

Bestånd 156.  Ek/bok 130år.  
Nyckelbiotop i anslutning till bebyggelsen endast frihuggning av stora 
ekar som är trängda för att utveckla dess kronor så ekarna kan producera 
mera ollon vilket gynnar de vilda djuren.  
 

Bestånd 158. Al 50år. 
Ingen åtgärd  

 
Bestånd 159. Ek/björk 40år. 

Naturvärdesgallring gynna ekar med större kronor samt udda trädslag: 
fågelbär, lönn och hägg. Skapa högstubbar minst 10 per ha. Lämna 
hänsyn mot skogsbrynet i söder samt spara hassel för att gynna vilda djur.   
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Bestånd 160.  Ek 180 år.  
Nyckelbiotop endast frihuggning eller ringbarkning för att  friställa 
trängda ekar med stora kronor genom motormanuellt arbete eventuell ved 
lämnas kvar i beståndet. Friställningen bör utföras vintertid för att fällda 
träd ska komma de vilda djuren tillgodo som foder.  
 

Bestånd 161 Inäga 0 år. 
Bete fortsätt hävden av marken samt vårda skogsbryn. En fortsatt hävd av 
inägorna skapar nytt foder åt vilda djur under sensommaren genom nya 
örter och gräs växer upp. Skogsbrynen ska vårdas för att ge skydd för 
främst fältharen.  
 

Bestånd 162.  Ek/bok 140år. 
Röjning av underväxande bokar, spara vargar. Eventuell friställning av 
trängda ekar och andra träd med stora kronor genom ringbarkning. 
 

Bestånd 170.  Varierande ålder.  
Hällmark, ingen åtgärd. 

 
Bestånd 171. Bok/ek 140år. 

Naturvärdesbestånd. Frihuggning av stora bokar och ekar genom 
motormanuellt helst vintertid så knoppar och bark kommer vilda djur till 
godo. Ringbarkning eller fällning av underväxande träd, lämna ved i 
beståndet.   
 

Bestånd 173.  Ek/bok 150år.  
Nyckelbiotop, friställande av ekar genom antingen fällning eller 
ringbarkning av underväxande träd. Område med björk behöver 
naturvärdesgallras, skapa flera högstubbar vid gallring samt lämna död 
ved. Gallra vintertid för att gynna viltet. 
 

Bestånd 174. Varierande ålder.  
Hällmark ingen åtgärd.   
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4.4 Resultat Viltvård    

Utanför SNUS-området bör även ekar friställas vid skogsskötselåtgärder för att 
gynna de vilda djuren vilka äter ekollon. I den mån det är möjligt ska avverkningar 
och gallringar förläggas till vinterhalvåret för att foder skall skapas när det som bäst 
behövs. Då avverkningar av lövskog utförs vintertid bör riset lämnas över vintern 
så det kommer de vilda djuren tillgodo innan det körs ut som skogsbränsle. Vid 
röjningar bör träd av RASE sparas i granplanteringarna som foderresurs, tallar som 
har etablerat sig granplanteringarna bör också sparas som foder. Högröjning av 
björk och tall är en metod för att hålla kvar mycket av fodret som möjligt när 
röjning utförs. Dessa åtgärder bör främst koncentreras till den norra delen av 
fastigheten för att inte locka vilda djur närmare bebyggelsen i södra delen av 
fastigheten.  
 
När det gäller jordbruket på fastigheten så är det en nödvändighet att fortsätta att 
hävda inägorna varje år, genom en utökad odling av spannmål eller vallväxter. 
Även en så kallad betesputsning har betydelse för de vilda djuren då nytt gräs växer 
upp efter inägorna har putsats på sensommaren. 

För att påverka reproduktionen av de vilda djuren bör jaktarrendatorn hålla efter räv 
och grävling på fastigheten genom en utökad jakt på dessa två predatorerna 
 
Nedan i tabell 3 visas en sammanställning i bearbetad form där det redovisas vilka 
viltarter som gynnas av specifika åtgärder. 
 
Tabell 3.  Kryssen i tabellen visar vilka djur som gynnas av respektive åtgärd 

Art Avverka 
tall och 
löv under 
vintern 

Lämna 
RASE i 
röjningar 

Spara 
mera löv i 
land-
skapet 

Högröja Frihugga 
ekar 

Bevara 
sump-
skogar 

Vildsvin     + + 
Dovhjort  + + + +  
Kronhjort  + + + + + 
Rådjur + + + + +  
Älg + + + +   
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5. Analys och Diskussion  

5.1.1 Naturvärden 

Inom SNUS-området finns det till största delen ädellövskogar vilket medför att 
naturvärdesbedömningen har givit relativt höga poäng, ett medelvärde på14,34 
De relativt höga poängen i denna studie återspeglar sig även i det som Linder 
(2000) anger, d.v.s. att hög ålder och trädslagsfördelningen i kombination med död 
ved i bestånden ger höga poäng i Skogsbiologernas naturvärdesbedömning. Vid 
inventeringarna konstaterades att tio bestånd innehöll poängsummor högre än 15 
poäng vilket indikerar höga naturvärden. Enligt Linder (2000) så har områden med 
en poängsumma mellan 15-20 poäng höga naturvärden. Sju av de bestånd som fick 
mer än 15 poäng (se tabell 2) hade minst 20 poäng eller fler. Dessa områden som 
fick högsta poängen i undersökningen faller samman med de av Skogsstyrelsens 
utmärkta nyckelbiotoper. Det ger ett entydigt resultat på att denna metod att 
inventera bestånd med Skogsbiologernas naturvärdesblankett, är ett bra sätt att utse 
områden som lämpar sig för närmare studier av signalarter (Niklasson och Nilsson 
2005). Vidare kan tillförlitligheten diskuteras om någon annan person utfört 
naturvärdesinventeringen och ej kommit fram till samma resultat. Då det är en 
subjektiv bedömningsmodell leder den inte alltid fram till samma slutresultat. Det 
skulle kunna skilja något poäng upp eller ner om någon annan person gör en 
inventering av SNUS-området.  
 
Medelvärdet för hela området beräknades till 14,34 poäng, vilket kan anses vara ett 
relativt hög värde. Målet med skogsskötselåtgärderna är att kombinera ett brukande 
av marken samtidigt som man aktivt skapar ett bestånd med än högre naturvärden. 
Om en inventering skulle utföras 10 år efter alla skogsskötselåtgärder var utförda så 
borde medelvärdet stiga ytterligare 2-3 poäng, då skötselåtgärderna går ut på att 
gynna grova träd genom friställning samt att skapa mera död ved.  
 
5.1.2 Ekskog 
 
I och med att eken blir äldre (vid ca 150-200 års ålder) börjar den utveckla 
strukturer som gynnar den biologiska mångfalden. I och med att friväxande ekar 
som regel blir mellan 300-600 år gamla så har trädet en lång tid på sig som ett 
stabilt habitat (Niklasson & Nilsson 2005). Då få ekar inom SNUS-området innehar 
denna ålder behövs åtgärder som utföras som gynnar ekens fortlevnad och 
åldrande. I tre bestånd finns det ekar från 150 – 200 år gamla dessa träd står relativt 
trångt och behöver mera ljus för att inte de ska dö i förtid, det gäller även alla andra 
bestånd som innehåller ekar. En ljushuggning med ett uttag på 25 % av grundytan 
skulle gynna ekarnas tillväxt både av stammarna och kronorna (Götmark 2009). I 
och med att skogsskötseln inte handlar om att producera kvalitetsvirke utan att 
skapa naturvärden så skall träd som redan har en större krona med grova och lågt 
växande grenar sparas. Enligt Niklasson och Nilsson (2005) så ska en stor del av 
det virke som avverkas lämnas kvar i skogen vid en friställning av ekarna för att 
bilda nya lågor till både insekter och svampar, främst bör grövre virke sparas från 
en diameter <20cm. Enligt Götmark (2009) skulle även markfloran gynnas vid en 
ljushuggning för att mera solljus når marken och nedbrytningen går snabbare. 
Vidare skulle även en föryngring av ek möjliggöras då mera solljus når marken. 
Men vid gallringar och större ingrepp får inte stora rishögar lämnas då försvaret har 
krav om tillgänglighet i skogen för det är ett övningsfält.  
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Stående döda träd är det brist på i ekbestånden och därför bör sådana träd skapas i 
solbelysta lägen ty många insekter föredrar den miljön. Det finns två bra metoder 
att skapa dessa döda träd. Den ena metoden är att kapa en högstubbe med hjälp av 
skogsmaskin, och den andra är att ringbarka trädet med motorsåg eller yxa 
(Niklasson & Nilsson 2005). Vid ett skapande av dessa träd bör den utföras på 
våren eller vintern då saven stiger för att gynna de insekter som lever av savflöden 
(Niklasson & Nilsson 2005). Denna åtgärd bör utföras årligen och inte alla träd 
samma år, för att ge en bra kontinuitet på savflöden inom SNUS-området. 
 
I bestånd 142 som är en nyckelbiotop (se bilaga B och bilaga C) behöver en 
friställning av ekar utföras. På grund av att det är en nyckelbiotop ska friställandet 
av ekarna utföras motormanuellt genom fällning eller ringbarkning som 
diskuterades med Länsstyrelsen vid seminariet på SNUS-området. En friställning 
av ekar inom detta område skulle leda till att träden kan leva vidare då eken är hårt 
trängd av boken. Vidare skulle tillväxten öka (Götmark 2009) och träden bli grövre. 
Denna skötselmetod är ett skonsamt sätt att vårda de nyckelbiotoper som finns 
inom området, för många ekar är hårt trängda och har ett stor behov av en 
friställning för att de inte ska dö i förtid. Vidare skulle friställingen leda till att 
kronan ut vecklas och kan producera mera ollon vilket skulle gynna framförallt 
vildsvinen men även rådjur. 
 
I bestånd 148 ska granen avvecklas inom en snar framtid, då beståndet innehåller 
en del ek och bok och ska föryngringen ske genom naturlig föryngring. Om ek 
gynnas genom kalhyggen (Fridman 2005) bör eken få en fördel gent emot boken. 
Vidare borde vildsvinens bökande hjälpa till med föryngringen inom beståndet då 
mineraljorden blir blottad. Vidare kommer röjningar behöva utföras då bör träd av 
RASE gynnas samt att granar röjas bort alternativt toppkapas för att skapa skydd 
till vilda djur (Bergqvist 2009)  
 
5.1.3Bokskog  
 
Inom SNUS-området finns det väldigt få bokar som innehar en ålder på 150 år 
idag, men det finns goda möjligheter att utveckla de bestånden som har en ålder 
mellan 90-140 år. Vid en naturvärdesgallring bör mycket ved lämnas kvar i skogen. 
Gossner (2013) menar att man bör eftersträva minst 20 m³ per ha som ett minimum 
i bokskog. Vidare bör även högstubbar skapas vid avverkning, främst i solbelysta 
lägen. En ringbarkning med motorsåg på vintern eller våren är en bra metod för att 
skapa både savflöden och stående döda träd som sedan kommer att blåsa ner 
(Niklasson och Nilsson 2005). Utförs skötselåtgärder i lövskog vintertid så gynnas 
flera vilda djur som betar på både bark och knoppar (Bergqvist 2009) 
 
I bestånd 150 (se bilaga C) behöver en röjning av föryngringen utföras. Röjningen 
ska i första han spara det förväxande träd med större kronor än genomsnittet (så 
kallade vargar) gynnas därför att de träden redan har en för sin ålder, den stora 
kronan har förutsättningar för att snabbare bilda ett stort träd i framtiden. Vidare 
ska även andra trädslag så som ekar sparas vid röjningen, således tvärt i mot vad 
Rydberg (2003) beskriver hur bokskogs föryngringar ska utföras. Detta område 
innehåller även överståndare som normalt sett skulle avverkas vid konventionell 
skötsel, men nu får det bli evighetsträd i stället.      
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I de yngre bestånden som har en ålder mellan 40-90 år (se bilaga C) bör en 
naturvårdsgallring utföras med ett uttag på 30 % av grundytan. I bestånd 159 (se 
bilaga C) behöver en naturvärdesgallring utföras. Då området innehåller flera olika 
sorters träd ska i första hand ek gynnas samt mindre vanliga som lönn och fågelbär.  
Vidare bör grovkvistiga bokar sparas vid gallringen. Vidare bör minst 10 
högstubbar per ha skapas samt ett minimum om tio rotstockar per ha lämnas för att 
gynna insekterna som lever av död ved. Dessa rekommendationer togs fram i 
samråd med personal från Länsstyrelsen.  De bokar som skall gynnas vid 
naturvärdesgallringen är de som har större kronor än genomsnittet. Det är alltså 
omvänt mot vanligt skogsskötsel där raka och kvistfria träd gynnas (Rydberg 
2003). Men även i framtiden behöver naturvärdesskapande gallringar utföras för att 
fortsätta att utveckla det träden som gynnats vid första gallringen.  
 
I bestånd 171 (se bilaga C) är åldern 140 år och bokarna står tätt, här bör en 
friställning av grova träd utföras. Vid en friställning ska de träd som har stora och 
låga kronor sparas, för att endast ta bort träd som tränger dem. Friställningen av 
träden bör utföras genom fällning eller genom ringbarkning där träden som skall 
friställas inte riskerar mekaniska skador från det ringbarkade trädet. Vidare bör 
denna skötselåtgärd utföras genom motormanuellt arbete för att inte skada marken 
och dess flora, men även att virket ska lämnas kvar i skogen till insekterna som 
enligt Hultengren & Höjer (2004) är en bra metod att skapa de strukturer som 
saknas. Det blir således en omvänd skogsskötsel gentemot vad Rydberg (2003). 
Vidare skulle en friställning medföra att trädens diameter tillväxt ökar, men även att 
kronornas volym ökar. En annan positiv sak med denna skötselmetod är att 
markfloran kommer att gynnas för att mera ljus når marken och sipporna kan 
blomma.  
 
Område 135 (se bilaga C) ska efter samråd med Länsstyrelsen (anon 2014) 
utvecklas och vattenspegeln hållas öppen även i framtiden. Det ska genomföras 
genom urschaktning av strandlinjen samt att vide buskar ska röjas bort i etapper. 
Enligt Bergqvist (2009) så på grund av att det inte finns möjligheter att reglera 
vattnet med tillräckligt stora variationer i vattenståndet måste en urschaktning 
utföras för att bekämpa kaveldunet. Vidare i omgivande lövskog ska en 
naturvärdesskapande gallring utföras för att gynna de grovgreniga träden. Dock ska 
alkärret i öster lämnas orört när det gäller både schaktning och gallring. Vidare 
skulle en munk kunna installeras vid viltvattnet för att kunna reglera vattnet. 
Genom en torrläggning viltvattnet skulle leda till att mycket av kaveldunet dör, 
istället för att göra en schaktning.  
 
5.1.4 Jakt och viltvård  
 
I och med att den öppna marken som idag brukas genom odling av vallväxter eller 
på andra områden putsas årligen, finns här en utvecklingsmöjlighet att gynna vilda 
djur. Det finns flera klövviltsarter som trivs i bland jordbruksgrödor samt gärna äter 
dem, framförallt vildsvin men även rådjur och dovvilt. Vid en utarrendering av den 
öppna marken skulle Fortifikationsverket kunna ställa vissa krav på att skapa 
viltremisser, ekologisk odling eller odling med fångstgrödor. Vidare kan även krav 
om att havre eller vete borde odlas årligen samt att fälten sås med fånggrödor så 
foder finns även efter skörden är gjord.  
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Träda bör även i fortsättningen finnas på fastigheten då den gynnar många 
insektsarter och de fåglar som lever av dem. Trädan bör som tidigare putsas på 
sensommaren för att skapa nytt och frodigt gräs åt bland annat rådjuren. 
Foderskapande åtgärder bör främst ske i SNUS-området eller norr om det för att 
inte locka vilt närmare bebyggelsen i södra delen (se figur 2). Jaktlaget bör även 
jaga av detta område kontinuerligt för att minska på skador i trädgårdarna, som lätt 
uppstår då rådjuren gärna äter av vad som finns i trädgårdarna.   
 
För att skapa bättre födotillgångar för de vilda djuren bör en stor del av de 110 ha 
öppen mark åter tas i bruk genom odling av spannmål och fortsätta att hävdas 
genom vallodling samt betesputsas. På grund av att en del av denna mark är 
vattensjuk så lämpar sig inte all öppen mark till att odla jordbruksgrödor. Att 
marken hävdas och brukas får flera positiva effekter för de vilda djuren som gärna 
äter av spannmålsgrödor men även av vallväxter. Jordbruksmarken inom område 
161 i SNUS-området bör det odlas ekologiskt för att inte skada Silletorpsån som är 
ett Natura 2000-område som rinner igenom den odlingsbara marken. En odling av 
energiskog skulle vara ett alternativ att odla på mark som är för blöt för vanliga 
jordbruksgrödor. En sådan odling skulle medföra ett bra skydd för viltet men även 
en stor fodertillgång året om då vilda djur gärna betar salixarter. Då det finns flera 
mindre viltvatten på fastigheten i område 12 (se figur 3) skulle en vidare utveckling 
av dessa kunna utföras, exempelvis med att anlägga häckar buskar som 
skyddszoner för fåglar och fältlevande djur. Även mindre täta ridåer av gran skulle 
kunna anläggas som sedan avverkas till biobränsle vid en höjd av 6-10 meter när 
granarna har slutit sig vid marken då skall stammarna sågas en meter från marken 
så skyddet finns kvar.  
 
Vid röjningar i granplanteringar med inslag av björk skulle högröjning av björken 
vara ett bra sätt att skapa foder (Bergqvist 2009). Vidare bör även de så kallade 
RASE (Rönn, Asp Sälg och Ek) trädslagen helt sparas som foder då de som regel 
betas så hårt att de inte utgör någon konkurrens till granen. I granplanteringar bör 
även de tallar som har etablerat sig naturligt sparas som foder till älgen. Även 
högröjning i tallplanteringar är en bra metod då mycket foder skapar genom att 
tallarna toppkapas. Vidare ska betade tallar inte röjas bort för älgen betar gärna 
samma träd flera gånger. Att spara betade tallar kan leda till att betesskadorna 
minskar på huvudstammarna. Enligt Bergqvist (2009) bör man se upp med att spara 
träd av RASE i tall föryngringar då det kan leda till att betesskadorna ökar. 
Röjningar bör utföras antingen på våren innan träden får sina löv eller på 
sensommaren efter fåglarna har häckat. Det är således i röjningsstadiet den största 
möjligheten finns att gynna viltet genom att skapa och spara RASE-trädslagen.         
 
För att gynna viltet borde gallringar av främst lövskog förläggas till vinterhalvåret, 
då det är den tid som vilda djur har svårast att hitta föda. Vidare bör inte ris i äldre 
bestånd av ädellövskog köras i hop fören till sommaren så viltet har en chans att äta 
av fodret. Enligt Bergqvist(2009) är frihuggning av ekar en skötselåtgärd som 
gynnar vilda djur. Just friställning av ek har även en positiv inverkan på den 
biologiska mångfalden då många insekter lever i anslutning till ekar (Svensson och 
Nilsson 2005). Tidiga gallringar i tallskog gynnar även bärriset som är en viktig 
födoresurs för flera arter. 
 
Slutavverkningar av framför allt tallskog bör också utföras vintertid för att gynna 
älgen som har tall som sin huvudföda vintertid (Bergqvist 2009). Vid 
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slutavverkningar av blandad barrskog bör instruktioner skrivas så att de tallar som 
avverkas inte läggs unders i rishögarna utan överst så fodret blir åtkomligt för 
älgen. Vidare bör även stora träd av RASE sparas vid slutavverkningar för att 
gynna fåglar och insekterna.  
 
Gällande räv och grävling så borde det ligga i jaktlagets intresse som arrenderar 
Bubbetorp1:7 att hålla efter dessa arter. Främst är räven en stor predator på 
rådjurskid och kan ta upp till 70 % av kiden men den tar även harar och möss 
(Bergqvist 2009). Grävlingen är främst en boplundrare och att hålla efter 
grävlingen gynnar fågellivet.     
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6. Slutsatser 
 
Resultaten i detta examensarbete har baserats på Skogsbiologernas 
naturvärdesbedömning och resulterat i specifika åtgärdsförslag för skogsskötsel och 
viltvård inom SNUS-området. När det gäller viltvård har även studien 
kompletterats med några generella förslag på viltanpassat skogs- och jordbruk kan 
bedrivas på Bubbetorp som helhet. När det gäller skötselförslaget inom SNUS-
området är de baserade på en grundlig litteraturstudie, ett samrådsseminarium med 
ansvariga personer på Länsstyrelsen och förvaltaren på fastigheten. 
Åtgärdsförslagen ska därför ses som möjliga alternativ för att öka naturvärdet på 
hela SNUS-området genom skogsskötsel. Åtgärderna ska innan de genomförs 
förankras med ansvariga på Länsstyrelsen så att det slutligen ryms inom 
regelverket. Målet med åtgärdsförslagen sammanfattas kortfattat enligt nedan: 
 

• Skapa död ved vid skötselåtgärder inom SNUS-området har en positiv påverkan på 
den biologiska mångfalden. 
 

• Utföra skötselåtgärder inom SNUS-området leder till en högre medelålder bland 
träden samt en högre tillväxt och träden utvecklar de strukturer snabbare som 
gynnar biologisk mångfald. 

• Ekar som friställs får en bättre förmåga att konkurrera med boken, samtidigt som 
tillväxten för eken ökar. 

• Friställda ekar producerar mera ollon än trängda ekar då kronan får mera ljus, det 
gynnar en kommande föryngring samt vilda djur. 

• Markfloran får vid naturvärdesgallringar inom SNUS-området mera solljus, vilket 
bidrar till en ökad biologisk mångfald när mera ljus når marken. 

• Vid skötsel av viltvattnet kan vattenspegeln hållas öppen vilket gynnar både fåglar 
och insekter. 

• I röjningsstadiet av ungskog finns det störst möjlighet att påverka de vilda djurens 
foder genom att spara trädslagen rönn, asp, sälg, och ek, för att öka lövandelen i 
skogen vilket leder till en biologisk mångfald. 

• Vid slutavverkningar spara rönn, asp, sälg, ek, och fågelbär gynnar både vilda djur, 
fåglar och den biologiska mångfalden. 

• Flera insekter lever av grova och gamla träd än unga träd, därför behövs skogen 
skötas för att utveckla de gamla strukturerna snabbare än om den får stå orörd. 
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http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/
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 BILAGA A Nyckelbiotoper  
Figuren visar de 6 nyckelbiotoperna som finns inom SNUS-området. Men även det Natura 2000 området 
vid Silletorpsån( området är markerat med grön färg)

  
 
 
Samtliga tabeller nedan är hämtade från skogens pärlor 
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Nyckelbiotop 1 bestånd 173 
 
Biotoptyp Areal, ha 
Ädellövträd 9,1 

 

Biotopkaraktär 
Stengärdesgård ,Rikligt med grova träd ,Stark sluttning ,Rörligt markvatten 
,Ansluter till bäck, å eller älv ,Flodpärlmussla i vattendraget ,Värdefull 
kryptogamflora 

 

Trädslagsfördelning, % 
Ek 90 
Bok 10 
Klibbal 1 
Ask 1 
Fågelbär 1 
Rönn 1 

 

Element Frekvens Nyckelord 
Gammal bok Enstaka-sparsam Döda kvistar, < 5 cm 
Gammal ek Tämligen allmän Döda grenar, > 5 cm 
Trädhåligheter, bohål Enstaka-sparsam Bohål 
Innanmurket lövträd med mulm Enstaka-sparsam  

Torrträd Enstaka-sparsam Barklös kärnved 
Grov liggande ädellövgren Enstaka-sparsam  

Bergvägg Enstaka-sparsam  

Å Enstaka-sparsam  

 

Län Kommun NS-koordinat OV-
koordinat 

Blekinge län Karlskrona 6230775,6264 538270,4775 
 

Markägarkategori Inventeringsdatum 
Saknas 1998-08-06 

Källa 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-
parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935596  
Skogens pärlor 20140503 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/Biotoptyper/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935596
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935596


 
 

 
 

Bilaga B, 1: (1) 
Namn på de som skrivit rapporten 

 
Nyckelbiotop 2 bestånd 160 
 

Biotoptyp Areal, ha 
Ädellövträd 2,6 

 

Biotopkaraktär 
Blockrikt eller storblockigt ,Rikligt med grova träd ,Värdefull kryptogamflora 

 

Trädslagsfördelning, % 
Ek 100 
Ask 1 
Bok 1 
Vårtbjörk 1 

 

Element Frekvens Nyckelord 
Gammal bok Enstaka-sparsam Döda grenar, > 5 cm 
Gammal ek Enstaka-sparsam Döda kvistar, < 5 cm 
Grov liggande ädellövgren Enstaka-sparsam  

Block Allmän-riklig  

Å Enstaka-sparsam  

 

Län Kommun NS-koordinat OV-
koordinat 

Blekinge län Karlskrona 6230874,0402 537979,6859 
 

Markägarkategori Inventeringsdatum 
Saknas 1998-08-05 

Källa: http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-
parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935473 

 Skogens Pärlor 20140503 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/Biotoptyper/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935473
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935473


 
 

 
 

Bilaga B, 2: (1) 
Namn på de som skrivit rapporten 

 
Nyckelbiotop 3 bestånd 142 

Biotoptyp Areal, ha 
Ädellövträd 1,4 

 

Biotopkaraktär 
Stengärdesgård ,Rikligt med grova träd ,Stark sluttning ,Rörligt markvatten 
,Ansluter till bäck, å eller älv ,Värdefull lägre fauna ,Värdefull kryptogamflora 

 

Trädslagsfördelning, % 
Ek 60 
Bok 40 
Rönn 1 
Lönn 1 
Ask 1 

 

Element Frekvens Nyckelord 
Gammal bok Allmän-riklig Döda kvistar, < 5 cm 
Gammal ek Allmän-riklig Barklös kärnved 
Trädhåligheter, bohål Enstaka-sparsam Bohål 

Innanmurket lövträd med mulm Enstaka-sparsam Grovt träd eller låga, > 40 
cm 

Torrträd Enstaka-sparsam  

Grov liggande ädellövgren Enstaka-sparsam  

Äldre stenmur eller 
stengärdesgård Enstaka-sparsam  

Å Enstaka-sparsam  

 

Län Kommun NS-koordinat OV-
koordinat 

Blekinge län Karlskrona 6231101,9894 538553,4055 
 

Markägarkategori Inventeringsdatum 
Saknas 1998-08-06 

Källa http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-
parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935598 

 20140503 Skogens Pärlor 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/Biotoptyper/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935598
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935598


 
 

 
 

Bilaga B, 3: (1) 
Namn på de som skrivit rapporten 

 
Nyckelbiotop 4 bestånd 150.1 
 

Biotoptyp Areal, ha 
Ädellövnaturskog 3,2 

 

Biotopkaraktär 
Blockrikt eller storblockigt ,Stort inslag av senvuxna träd ,Rikligt med död 
ved 

 

Trädslagsfördelning, % 
Bok 70 
Ek 20 
Avenbok 10 
Tall 1 

 

Element Frekvens Nyckelord 
Block Allmän-riklig  

Gammal bok Allmän-riklig Förekomst av rötskada 
Senvuxen ek Allmän-riklig  

Gammal tall Enstaka-sparsam  

Högstubbe Tämligen allmän  

 

Län Kommun NS-koordinat OV-
koordinat 

Blekinge län Karlskrona 6231144,5534 537966,7272 
 

Markägarkategori Inventeringsdatum 
Saknas 2004-12-22 

Källa: http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-
parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2957378   

Skogenspärlor 20140503 Skogens Pärlor 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/Biotoptyper/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2957378
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2957378


 
 

 
 

Bilaga B, 4: (1) 
Namn på de som skrivit rapporten 

 
Nyckelbiotop 5 bestånd 149-151 
 

Biotoptyp Areal, ha 
Ädellövnaturskog 4,7 

 

Biotopkaraktär 
Stengärdesgård 

 

Trädslagsfördelning, % 
Bok 70 
Ek 20 
Avenbok 10 
Ask 1 
Lönn 1 
Tall 1 
Gran 1 
Skogslind 1 

 

Element Frekvens Nyckelord 
Gammal ek Tämligen allmän Spärrgreniga grova träd 
Högstubbe Enstaka-sparsam Vedsvamp, tickor, rik förekomst 
Gammal bok Enstaka-sparsam Insektshål och gångar 
Block Tämligen allmän  

Lodyta Enstaka-sparsam  

 

Län Kommun NS-koordinat OV-
koordinat 

Blekinge län Karlskrona 6231339,1307 537798,8606 
 

Markägarkategori Inventeringsdatum 
Saknas 2003-09-26 

Källa: http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-
parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2952671 

 20140503 Skogens Pärlor 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/Biotoptyper/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2952671
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2952671


 
 

 
 

Bilaga B, 5: (1) 
Namn på de som skrivit rapporten 

 
Nyckelbiotop 6 bestånd 156-157 

Biotoptyp Areal, ha 
Ädellövträd 2,7 

 

Biotopkaraktär 
Kulturhistoriska värden ,Värdefull kryptogamflora 

 

Trädslagsfördelning, % 
Ek 40 
Bok 20 
Lövträd 40 
Ask 1 
Avenbok 1 
Alm 1 
Fågelbär 1 
Lönn 1 
Skogslind 1 

 

Element Frekvens Nyckelord 
Gammal ask Enstaka-sparsam Döda kvistar, < 5 cm 
Gammal bok Enstaka-sparsam Döda grenar, > 5 cm 
Gammal ek Enstaka-sparsam Grov skorpbark 
Trädhåligheter, bohål Enstaka-sparsam Bohål 
Innanmurket lövträd med mulm Enstaka-sparsam Ask 
Grov stubbe från avverkning Enstaka-sparsam  

Torrträd Enstaka-sparsam Ek 
Grov liggande ädellövgren Enstaka-sparsam  

 

Län Kommun NS-koordinat OV-
koordinat 

Blekinge län Karlskrona 6230896,2308 537634,2864 
 

Markägarkategori Inventeringsdatum 
Saknas 1998-08-05 

Källa 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-
parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935598 
20140503 Skogens Pärlor 

 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/Biotoptyper/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935598
http://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2935598


 
 

 
 

Bilaga A, 1: (2) 
Namn på de som skrivit rapporten 

Bilaga B Naturvärdesbedömningsblankett 
 
Figuren: visar Södras version av Skogsbiologernas naturvärdesbedömningsblankett  



 
 

 
 

Bilaga A, 2: (2) 
Namn på de som skrivit rapporten 

BILAGA C Beståndsbeskrivning SNUS-området 

Bestånd 128 Björk/gran 50 år 
Blandskog av gran och björk 50/50 ligger i norra delen av  SNUS-
området. Gallringsbehov 

 
Bestånd 133 Bok/gran 100år. 

Beståndet består av bok, ek och gran. I norra delen finns det några träd 
med fågelbon i närmast berget. Marken är kuperad och i mitten finns en 
lucka som det växer yngre björkar i. Gallringsbehov  

 
Bestånd 134 Gran 50 år 

Beståndet består av gran och ligger i norra delen av SNUS-området. 
Gallringsbehov. 

 
Bestånd 135Viltvattnen al och asp 

Området är idag nästan helt igenväxt av Kaveldun som växer i dammen. I 
nordvästra delen av området har en ljushuggning gjorts och större sälgar 
har friställts. Runt viltvattnet finns det sälgar, ekar, aspar och ett alkärr 
här är marken kraftigt störd av vatten och det växer även vide i dammen. 
Gallringsbehov  

 
Bestånd 137 Ek 50 år. 

Området angränsar till viltvattnet och beståndet innehåller det en del 
granar. Men till största del består beståndet av ek och hassel. Marken är 
kuperad och sluttar ner mot viltvattnet. Gallringsbehov 

 
Bestånd 142 Ek/bok 200år. 

Beståndet innehåller ädellövskog i varierande diameter. Det finns flera 
ekar som är grövre än 60 cm i brösthöjd. På marken finns en del död ved. 
Marken sluttar kraftig ner mot Silletorpsån och är delvis blockrik. 
Beståndet är enligt Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop. 
Gallringsbehov.  

 
Bestånd 143 Bok/gran 100 år. 

Beståndet innehåller till största del ädellövskog med inslag av äldre 
granar. Det finns en underväxt av boksly och i östra delen av beståndet 
finns berghällar. Gallringsbehov  

 
Bestånd 144 Ek/bok 50 år.  

Området är kuperat och det finns en del större block i beståndet. 
Beståndet innehåller Sälg, Bok, Ek och Asp som har olika åldrar och 
diametrar. Området har även ett skogsbryn mot en väg. Gallringsbehov  

 
Bestånd 145 Gran 50 år 

Bestånd består av granskog. Marken är fuktig och har ett svagt fältskikt 
som består till mesta del av mossa. Gallringsbehov  

 
Bestånd 146 Löv 2år 



 
 

 
 

Bilaga A, 3: (2) 
Namn på de som skrivit rapporten 

Beståndet är en stormlucka mellan 145 och 148 som en självföryngring 
av björk har på börjats 

 
Bestånd 147 Ålder 70 år. 

Beståndet består till största delen av bok och har en kraftig underväxt av 
bok sly, men även en del mindre granar som växer bland bokslyet. 
Marken är delvis fuktig men övergår till berghällar i beståndets utkant. 

 
Bestånd 148 Gran/bok 80 år. 

Beståndet innehåller till största del gran med inslag av bok. Vidare fanns 
här några färska vindfällen från vinterns stormar. Området är ett 
långsmalt och har en relativt flack terräng. Slutaverkningsbart  

 
Bestånd 149 Bok 100 år 

Beståndet består av tall gran björk bok och ek och är uppdelat i två 
områden. Det västra området är klassat som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen. Marken i de bägge områdena är mesta dels hällmark med 
tunt jordlager, här finns även lodväggar i berget. 

 
Bestånd 150 Bok 20 år. 

Bestånden består till största del av bokskog med inslag av ek. Det östra 
området är klassat som nyckelbiotop. Marken är kuperad med en riklig 
återväxt av boksly mellan överståndarna i västra beståndet. 
Röjningsbehov  

 
Bestånd 151 Bok 110år.  

Beståndet består till största delen av bokskog med inslag av ek. 
Bokskogen har även en liten underväxt av boksly. Det finns en del död 
ved samt några högstubbar med fågelbo i. Marken är svagt kuperad och i 
norra delen finns det berghällar. I norra delen är en nyckelbiotop 
inritad av Skogsstyrelsen och denna delas med bestånd 149. 

 
Bestånd 152 Bok 90 år. 

Beståndet består till största delen av bok med enstaka inslag av ek. 
marken sluttar kraftigt mot väster och det finns en mindre källa som 
rinner ned för sluttningen. Beståndet har ett långt skogsbryn mot en 
inäga i väst som innehåller sälg och asp. 

 
Bestånd 156-157 Bok 130år. 

Bestånden består till största delar av bokskog med inslag av ek. Marken 
är kuperad och ansluter mot en inäga. Dock saknas ett riktigt skogsbryn 
mot inägan. 

 
Bestånd 158 Al 50 år 

Beståndet ligger i anslutning till Silletorpsån och innehåller till största 
delen alar. Dock går det en större kraftledning på samma ställe. Det finns 
rikliga skogsbryn och mycket sly i beståndet. Gallringsbehov  

 
Bestånd 159 Ek/bok40 år 



 
 

 
 

Bilaga A, 4: (2) 
Namn på de som skrivit rapporten 

Beståndet består till större delen av ek med inslag av bok och björk. 
Skogen är tät med mycket boksly. Marken sluttar kraftigt ner mot 
Silletorpsån. Gallringsbehov 

 
Bestånd 160 Ek 180 år 

Beståndet består till största delen av ekskog med inslag av bok. Det finns 
även en underväxt av boksly samt skogsbryn mot inägorna. Marken är 
sluttande mot Silletorpsån och är relativt rik på block. I västra delen finns 
ett källflöde. 

 
Bestånd 161bete 0 år 

Området består av två större inägor som har fina skogsbryn bestående av 
olika sorters lövträd och törnrosbuskar. De båda inägorna sluttar ner 
mot Silletorpsån rinner mellan de här inägorna, som idag inte brukas 
utan bara putsas varje år. 

 
Bestånd 162 Ek/bok 140 år. 

Beståndet består av ek, bok och björk och har en underväxt av boksly. 
Marken sluttar kraftigt mot Silletorpsån och har en rik flora bestående av 
vit och blåsippor.  

 
Bestånd 171 Ek/bok 140år. 

Beståndet innehåller mest bok och ekskog. Det finns en del död ved som 
är grov. Marken är kuperad och sluttar både mot nord och syd och har en 
del stora block. 

 
Bestånd 173 Ek/bok 150 år. 

Beståndet består till största del av ekskog med inslag av bok och björk. 
Det finns relativt gott om död ved i beståndet och träden har en bred 
diameterspridning. Marken är kuperad och sluttar både mot syd och nord. 
I norra delen sluttar marken ner mot Silletorpsån. Området är klassat som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga A, 5: (2) 
Namn på de som skrivit rapporten 

Bilaga D 

Sammanfattning av seminariet på Bubbetorp 2014-05-09 

 
Viltvattnet: ska i fortsättningen kaveldunet bekämpas genom att gräva bort i etapper 
från kanterna. Strandlinjen ska hållas öppen och videbuskar tas bort även de etappvis. 
Lövskogen som växer runt om vattnet bör en naturvårdsgallring utföras dock inte det 
området som innehåller Alar, vidare bör död ved lämnas och många högstubbar 
skapas i anslutning till viltvattnet. 
 
I de bestånd som befinner sig i föryngringsfasen ska en röjning utföras för att 
säkerställa nästa generation bok och ekskog. Men vid röjningen av bok och eksly ska 
vargarna sparas, de träden med grova stammar och vidare kronor. Överståndarna i 
dessa bestånd skall få stå kvar tills de självdör. 
 
Det finn flera bestånd i åldern 40-50år som behöver naturvårdsgallras ska främst de 
träd med stora och vida kronor sparas. Hänsyn skall tagas till både till vilka träd som 
finns och att ovanliga träd som rönn och fågelbär sparas i naturvårdsgallringen. Död 
ved ska lämnas i form av rotstockar samt högstubbar skapas i rikliga mängder. 
 
Naturvärdesskapande gallringar av 70-90årig bok och ekskog. Vid ett utförande av en 
gallring i dessa bestånd ska de träden som har största kronorna gynnas genom en 
friställning av dessa träd. Denna friställning kan utföras genom att maskinerna lämnar 
gott om högstubbar och död ved av rotstockar. Men även att vissa träd ringbarkas så 
de långsamt står och dör.  
 
Vid friställande av ekar och andra grova träd inom nyckelbiotoperna ska det utföras 
genom att antingen ringbarka de träd som tränger de stora träden eller att träd fälls och 
får ligga kvar på platsen. Denna åtgärd skall utföras motormanuellt.   
 
Riktlinjer gällande granar inom SNUS-området: granen skall på sikt avvecklas inom 
detta område och ersättas med naturliga föryngringar av bok och ekskog.  
 
Följande gäller vid alla skötselåtgärder att alltid gynna ekarna vid ingrepp i bestånden. 
Vidare bör för området mindre vanliga träd gynnas till exempelvis enar fågelbär lönn 
och sälgar. På grund av att det en sådan mark typ som boken trivs på och kommer 
alltid att utgöra konkurrens till ek och andra trädslag. Exempelvis skall enarna friställas 
på den marken som de växer bergimpedimenten. 
 
SNUS-området behöver även i framtiden skötas för att utveckla de strukturer som 
bidrar till biologisk mångfald.    
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