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Sammanfattning 
Fastigheten Ljungabolet 1:10 omfattar 12 hektar skog och mark intill Västersjöns södra strand och 

ägs av Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening. Medlemmarna i föreningen använder 

området framförallt för rekreation och friluftsliv. 

Styrelsen för föreningen förvaltar området och ansvarar för att planen uppdateras kontinuerligt i 

samråd med skogskunniga och med beaktande av medlemmarnas intressen. Efter ändringar i planen 

behandlas den som en motion på årsmötet. Medlemmarna ges möjlighet att påverka skogens 

utformning genom att lämna motion till årsmötet. 

Skogsvårdsplanen ska säkerställa att skogen tillåts utvecklas långsiktigt med ett bibehållet värde och 

styrelsen använder den som underlag när skötselplanen för verksamhetsåret arbetas fram.   
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Bakgrund 
Sedan föreningen köpte Ljungabolet 1:10 av Hjältevadshus 1980 har det sporadiskt utförts skogsvård 

men någon långsiktig plan för det har aldrig tagits fram. Styrelsen beslutade därför 2013 att ta fram 

en skogsvårdsplan med utgångspunkt att bevara skogen med den karaktär den hade då. Kontakt togs 

med Skogsstyrelsen för en första rådgivning (se bilaga) och utifrån den har denna plan tagits fram. 

Syfte 
Huvudsyftet med denna skogsvårdsplan är att beskriva skogens utformning och behov av vård och 

vara ett underlag för planläggningen av den fortlöpande skötseln av föreningens skog och mark. Vår 

skog ska skötas så att natur- och kulturmiljövärden liksom möjligheterna till rekreation bevaras och 

utvecklas långsiktigt. 

Skogsvårdsplanen ska vara ett styrande dokument som huvudsakligen fyller två funktioner. Det första 

är att planen tydliggör årsmötets vilja. I och med att planen tas upp till formellt beslut ges alla 

möjlighet att komma med synpunkter, det är lättare att föreslå ändringar på någonting konkret än på 

en informell praxis. Styrelsen som sedan arbetar efter skogsvårdsplanen vet att den arbetar i linje 

med årsmötets vilja så länge planen följs. När alla i styrelsen vet vad som gäller minskar risken för 

missförstånd och konflikter. Detta gäller även gentemot medlemmarna, som i och med 

skogsvårdsplanen ges viktig insyn i vad skogsvård innebär och hur den utförs. 

Den andra viktiga funktionen som planen fyller är som tankeväckare. Det är lätt att arbeta på måfå 

med det som verkar roligt eller viktigt för stunden, men när man ska sätta sig ner och formulerar ett 

dokument tvingas man reflektera över syfte och mål. Vad är det egentligen vi vill uppnå? När dessa 

tankar formuleras och diskuteras är det lättare att fatta medvetna beslut om hur vi vill utveckla 

området. 

Styrelsen ansvarar för att uppdatera planen kontinuerligt (ca vart 3:e år) med hjälp av skogskunnigt 

folk t.ex. Skogsstyrelsen. 

Förändringar i skogsvårdsplanen, både styrelsens och medlemmars förslag, behandlas som motion på 

ordinarie föreningsstämma (inlämnad enligt föreningens stadgar). 

Skogsvård 
Inom skogsnäringen pratas det om olika modeller för skogsvård. Metoderna hyggesfritt skogsbruk 

och Lübeckmodellen är exempel på metoder som går att använda på vår rekreationsskog. 

Lübeckmodellen kännetecknas av en strävan att minimera insatserna i skogen och förlita sig på att 

skogsekosystemet spontant genererar en god produktion. En god lönsamhet uppnås genom att 

investeringarna i skogsbruket hålls på en låg nivå samtidigt som de utifrån skogens förutsättningar 

mest lämpliga virkessortimenten produceras och skördas. Den relativt låga intensiteten i brukandet 

av skogen minskar dessutom de negativa effekterna på den biologiska mångfalden. 

Den långsiktiga målsättningen är att all skogsmark ska vara bevuxen med dess naturliga 

vegetationstyp. I de fall skogen redan i nuläget är representativ för markens naturliga vegetationstyp 

eftersträvas att bevara den rådande situationen. På några platser i området har tidigare gallringar 

http://www.ljungabolet.se/
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och röjningar lett till att skogen avviker från den naturliga vegetationstypen. Skötseln får där 

utformas så att den understödjer skogens spontana utveckling mot dess naturliga vegetationstyp. 

Skogens naturlighet kan ses som ett mått på skogens ekologiska stabilitet. En så kallat onaturlig skog, 

t.ex. en enskiktad, likåldrig monokultur, blir känsligare för stormar och insektsangrepp. En hög 

ekologisk stabilitet innebär att skogen också är en långsiktigt uthållig virkesproducent. 

Biologiska värden 
Vad gäller biologiska värden är det viktigt att låta skogens föryngring och tillväxt av mellanskikt (”sly” 

i dagligt tal) få ske obehindrat, så att en naturlig trädslagsfördelning och struktur kan utvecklas. 

Så kallade bärande träd och buskar är genom vårblomning och ätbara frukter, värdefulla för många 

pollinatörer, fåglar och andra djur, samt att de också ofta har vacker vårblomning och vackra bär. Hit 

hör hassel, rönn, oxel, hägg, fågelbär/ vildkörsbär, hagtorn, skogstry med fler. 

Även sälg är värdefull då den blommar mycket tidigt på våren när bland annat humledrottningarna 

vaknar och behöver näring. 

Att spara några täta förbuskade zoner här och var gynnar också flora (växtliv) och fauna (djurliv) och 

ger omväxling till området 

Död ved i form av döda stående eller liggande träd och grova grenar har högt värde för många 

svamp-, lav-, moss- och insektsarter och andra djur, som t ex hackspettar. Skogens biologiska värden 

höjs av dödveden och på så sätt dess resiliens och stabilitet. 

Man kan också tänka på att lämna högstubbar här och var istället för att ta ner hela träd. 

Sociala värden 
Skogen är en betydande del av det svenska landskapet som många använder för rekreation och 

naturupplevelser. För många människor är det ovärderligt att kunna vara ute i skogen och njuta av 

vacker natur, jaga, fiska, sporta, plocka bär och svamp eller helt enkelt bara vara i skogens tystnad. 

Enligt skogspolitikens miljömål ska ”skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 

värden värnas.” På senare tid har också skogens sociala värden lyfts upp tydligare på agendan, vid 

sidan av ekonomiska och ekologiska värden. 

Vad menas med skogens sociala värden? 

Skogsstyrelsen (2013) har definierat skogens sociala värden som ”de värden som skapas av 

människans upplevelser av skogen”. Dessa värden rör skogens betydelse för: 

 hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö 

 fritidsupplevelser, friluftsliv och turism 

 upplevelsevärden och sociala naturkvaliteter 

 estetiska värden 

 pedagogik och kunskap om skog och miljö 

 lek, samvaro och sociala relationer 

 intellektuell och andlig inspiration 

 identitet och kulturarv 
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Tätortsnära skog har högst sociala värden 

Generellt sett har skog nära tätorter de högsta sociala värdena. Helt enkelt för att större delen av 

Sveriges befolkning bor i eller nära tätorter. Skogen nära städerna är alltså den som besöks mest till 

vardags. Vad människor föredrar för typ av skog kan förstås variera. Men undersökningar visar att 

människor i allmänhet tilltalas mest av skogar som har en variation i struktur, trädslag och ålder. Man 

vill gärna ha en viss fri sikt och kunna ta sig fram relativt obehindrat. En riktig naturskog med mycket 

lågor på marken i olika grad av förmultning är alltså inte det många helst väljer för sitt friluftande – 

även om det är precis vad många djur och växter vill ha.  

Ljudbilden har också betydelse för människors upplevelse av skogen. Forskning visar att människor 

störs av omgivningsbuller från till exempel trafik, i synnerhet på platser där man förväntar sig att det 

ska vara tyst, som i till exempel naturreservat. Naturljud som fågelkvitter, porlande vatten eller 

vindens prassel i ett lövverk är däremot sådant som människor uppskattar och också mår bra av att 

höra, enligt undersökningar. 

Ekonomiska värden 
Att sköta en skog för rekreation innebär inte bara att gallra större träd med 10-20 års mellanrum. 

Däremellan behöver det gallras mindre träd och sly för att bevara/öka framkomlighet och sociala 

värden i skogen med fokus runt stigar och vägar. 

För att ge en uppfattning om vilka intäkter och kostnader det handlar om vid en större gallring visas 

här siffror från gallringen i Ljungabolet hösten 2014. 

Timmer, 185 m3 
(Snittpris 430 kr/m3. Bra timmer kan säljas för flera 
tusen kr/m3 men för det mesta blir det mycket 
mindre eftersom det inte är tillräckligt hög kvalité på 
timret) 

80 000 kr 

Biomassa (flisat ris) 38 000 kr 

Kostnad för trädfällning och skotning - 62 000 kr 

Återställning av körskador 
(Flera stigar upprustades till bättre nivå än före 
gallringen) 

- 25 000 kr 

Summa: 31 000 kr 

 

Med en intäkt på endast 31 000 kr förstår man att det inte räcker till den mellanliggande skogsvården 

under 10-20 år. En viss del av den skogsvården kan föreningens medlemmar själva göra men den 

större delen av gallringen måste utföras av kunnigt folk. 

Skötselplan 
I skötselplanen beskrivs vilka åtgärder som ska utföras i skogen under de närmsta 1-2 åren. Den finns 

i ett separat dokument och det är styrelsen som tar fram den med utgångspunkt från den på 

föreningsstämman godkända skogsvårdsplanen. 

Att väga skogens biologiska värden mot skogens sociala värden är en balansgång som är viktig att 

resonera kring i detta område. Vissa områden är mycket små och gränsar till vägar, vatten och 
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bostäder. I dessa fall kan sociala värden tillåtas väga tyngre och den glesa strukturen ses som 

önskvärd.  

Markskador upplevs mycket negativt och därför bör metoder med minsta möjliga påverkan på 

marken prioriteras vid avverkning. 

Det är viktigt att en del av de största granarna sparas som evighetsträd. 

Skogen får inte användas som avfallsplats. Löv som blåst in på medlems trädgårds från vår skog får 

läggas tillbaks men ska då spridas ut så att det multnar ner. Om det läggs på hög ger det ett intryck av 

avfallsplats och ingenting kan växa där. Medlems trädgårdsavfall ska komposteras, eldas upp på 

tomten eller på föreningens eldningsplats eller transporteras till Ängelholms återvinningscentral. 

Utförande/genomförande 
Vid gallring bör man i första hand avverka träd som har sämst utvecklad krona och som utgör en 

uppenbar risk. 

Det finns många parametrar att ta hänsyn till vid val av vilka träd som ska få stå kvar eller avverkas. 

Ett urval är följande: 

 Trädets ålder 

 Trädets hälsa 

 Insynsskydd 

 Utsikt 

 Vind 

 Solförhållande 

 Mångfald av olika träslag 

 Djur och naturliv 

 Estetik 

 Risk för skada på person och/eller egendom 

 

För att hålla nere undervegetation utförs röjning vid behov. Städning efter röjning sker så mycket 

som möjligt med insatser från föreningens medlemmar t.ex. under ordinarie städdag. 

Styrelsen uppskattar all hjälp från medlemmar med att utföra skogsvården, t.ex. röja sly och ta hand 

om stormfällda träd. Det är dock viktigt att medlem först diskuterar det med styrelsen innan något 

arbete i skogen utförs. 

Beredskapsplan 
Beredskapsplanen beskriver akuta åtgårder, t.ex. att akut ta hand om stormfällda träd och ta ner 

sjuka eller skadade träd, som kan innebära risk för egendom och/eller personskada. 

Normalt utgår inte ersättning till medlem för utfört arbete. Tidigare använd modell att den som tar 

hand om ett träd också får behålla timret gäller inte längre eftersom det finns en risk att det blir 

orättvist. Det blir lätt så att medlemmar hjälper till att ta hand om lövträ eftersom det ger bra ved 

men ingen vill hjälpa till med att ta hand om barrträden. Därför är det viktigt att medlemmar pratar 
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med styrelsen först när de vill hjälpa till så att styrelsen får en möjlighet att dela upp arbetet mellan 

de som hjälper till och sedan göra en rättvis fördelning av timret. 

När träd som står på föreningens mark faller in över medlemmars tomter ser vi gärna att 

medlemmen själv tar hand om trädet för att hålla nere föreningens kostnader. 

Utförda åtgärder 

2014 

Gallring i augusti med skördare i alla områden där marken hade tillräcklig bärighet: 1, 2, 3, 6, 9. 

Skogsstyrelsen stämplade träden i oktober 2013 och Skånetimmer utförde gallringen och köpte upp 

timret. 

1997 

Gallring norr om Tjäderstigen. Gallring och slyröjning av skogsområdet nedanför Blåbärsstigen, 

Tuvstigen och Björnbärsstigen. 

1990 

Gallring (Skåneskog). 
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Områdesbeskrivningar 

Översiktskarta 

 

Bild 1. Översiktskarta 
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Område 1 
Beskrivning: Kulle, torrare än omgivningarna. Ek och bok dominerar. Sälg och björk i området 

närmast stengärdet. 

Betestrycket är högt och flertalet mindre ekar är starkt påverkade. 

Fint bryn mot sjön med asp, björk, al och sälg-snår. Här finns höga naturvärden. 

Åtgärder: Ek och bok står för tätt. Gallra! 

Björkarna står i 10-15 år. Gallra vart 10:e år 

Mål på lång sikt: Att sköta skogen så att merparten av tillväxten kan skördas i form av timmer, 

utformat så att det lokala skogsekosystemet behålls och utvecklas. 

 

Område 1 – Skogen norr om Rosas stig. (2013-08-07) 
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Område 2 
Beskrivning: Björk, asp, ek Tidigare röjningar har tagit bort all sly och därför motverkat föryngring 

och skapat en onaturlig, gles struktur 

Åtgärder: Ta ner allt och lämna eventuellt några ekar. 

 

Område 2 –Vändplats på Rosas stig. 
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Område 3 
Beskrivning: Sumpskog med mycket björk och en del tallar och alar. Porsbuskage 

Åtgärder: Gallra, ta inte bort sly. Låt stå några år och se vad som kommer upp.  Ta bort sly över 2 m 

höjd (Fredriks kommentar sept 2015) 

Gallra runt enen vid bordet. 

 

Område 3 – Södra halvan av udden. 
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Område 4 
Beskrivning: Talldominerat bestånd med inslag av gran, björk och ek. 

Åtgärder: Gallra björk, släpp fram tallen. Gallra granskotten. 

Ta bort 2-stammad ek vid dansbanan eller ta bort en av stammarna. 

Döda tallar som inte utgör risk kan stå kvar som torrakor. 

Mycket sparsam avverkning i delen närmast stranden. Endast skadade och sjuka träd avverkas i detta 

område. Dessa träd tar vinden som kommer från havet och skyddar övriga träd i backen. 

Undervegetation hålls nere via återkommande röjning. 

Ev. lämnas några högstubbar för att underlätta för vår fauna. 

 

Område 4 – Udden vid dansbanan. 
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Område 5 
Beskrivning: Området utgörs till stor del av sumpskog med björk och al och en del bok och ek i de 

mindre våta partierna. Sumpskogen har höga naturvärden och den bör lämnas orörd men större träd 

kan tas ner för att ge ljus till nya träd. 

Åtgärder: Ta ner allt om 5-10 år, låt björken komma upp sen. 

Om så önskas kan man ändå försiktigt röja i mellanskiktet för att bevara/öka framkomlighet och 

sociala värden, med fokus runt stigar och vägar. 

Mål på lång sikt: Avsätts som naturområde för fri utveckling. 

 

Område 5 – Sumpskog söder om ”Dammen”. 
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Område 6 

Nordöstra delen 

Beskrivning: Bokskog med al längs vattenbrynet. En gran har lämnats som biotopträd. 

Åtgärder: Ingen föryngring, träden står för tätt. Gallra (utfört 2014) 

Sydvästra delen 

Beskrivning: Blandad ädellövskog med ek, bok och några enstaka björkar, granar och tallar. 

Åtgärder: Träden står för tätt, gallra (utfört 2014 i partiet öster om diket). 

 

Nordöstra delen av område 6 vid båtbryggorna. 
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Sydvästra delen av område 6. 
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Område 7 
Beskrivning: Ängsmark. 

Åtgärder: Ängen ska slås i månadsskiftet juni/juli. Lämnas den oslagen för länge sprids ogräset 

(framförallt tistlarna). 

 

Område 7 - Ängen vid Orrstigen. 
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Område 8 
Beskrivning: Blandad ädellövskog med ek, bok och björk med en ålder på ca 65 år. 

Åtgärder: Träden står för tätt, gallra (utfört 2014 i den torrare zonen). 
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Område 9 

Norra delen 

Beskrivning: Ädellövskog med bokskog på ca 50 år. 

Åtgärder: Träden står för tätt, gallra (utfört 2014). 

Södra delen 

Beskrivning: Björkskog på ca 35 år där framförallt brakved, ek, bok och rönn men också någon 

enstaka lönn har föryngrat sig under. 

Åtgärder: Röjning av brakved som hindrar de ädla lövträdens utveckling. Spara några rönnar och 

någon brakved eftersom det är viktigt att det finns blommande och bärande träd kvar i avdelningen 

som naturhänsyn. 

 

Område 9 - Bokbacken vid pumphuset (2013-08-07) 
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Område 10 
Beskrivning: Området utgörs till stor del av sumpskog med björk och al och en del bok och ek i de 

mindre våta partierna. Sumpskogen har höga naturvärden och den bör lämnas orörd men större träd 

kan tas ner för att ge ljus till nya träd. Se Bilaga 1 – Besiktning utförd av Skogsvårdsstyrelsen 1997 

Åtgärder: Vänta några år, ta ner allt, släpp upp ny björk och al. 

Ta bort lönn. Låt boken stå. 

Närmast boulebanan växer parkslide som ska utrotas, se mer i kapitlet Övriga områden. 

 

Område 10 - Sumpskog söder om tennisbanan. 
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Område 11 
Översiktskartan täcker inte detta område som ligger söder om Nedre Västersjövägen, mellan 

Björnabolet och Äspenäs. Ytan omfattar ca 1 hektar och är troligtvis en f.d. torvtäkt. 

Beskrivning: Granskog. 

Åtgärder:  
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Övriga områden 
Håll undan parkslide! 

Aggressiv och svårutrotad invasiv växt sprider sig i landet 

Länsstyrelsen om invasiva växter i Skåne  

Utrotning genom utmattning: Ta ner 4 ggr under sommarhalvåret och upprepa i 3-4 år.  

http://www.ljungabolet.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parkslide
http://www.natursidan.se/nyheter/aggressiv-och-svarutrotad-invasiv-vaxt-sprider-sig-i-landet/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2007/Invasivak%C3%A4rlv%C3%A4xtarteriSk%C3%A5ne.pdf
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Ordlista 
Resiliens Förmågan hos ett ekosystem att motstå och återhämta sig från störningar. 

Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens resiliens eftersom det 
innebär en spridning av riskerna och större möjlighet till omorganisation efter 
en störning. Biologisk resiliens innebär att om en art utrotas kan dess utrymme i 
ekosystemet övertas av en annan art med liknande funktion. En minskad 
biologisk resiliens kan leda till en plötslig och oväntad ekologisk kollaps - en liten 
förändring i ett känsligt system kan vara tillräckligt för att nå bortom systemets 
tröskelnivå. En sådan förändring är ofta praktisk taget irreversibel. 

Gallring Används här som beskrivning av selektiv avverkning av klenare träd, i syfte att 
utveckla beståndets kvalitativa egenskaper. All gallring utförs i det översta 
trädskiktet, land de största träden. Viktigt att notera att en gallring enligt 
Lübeckmodellen generellt är mindre intensiv än de gallringar som utförs inom 
trakthyggesbruket. 

Invasiv En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga 
utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som 
de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer 
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. 

Biotopträd Träd som lämnas på grund av att de har en, eller förväntas få, ett högt 
ekologiskt värde. Detta är ofta grovgreninga träd som även kan vara skadade. 
Målet är att denna kategori skall utgöra ca tio volymprocent. Vidare lämnas alla 
träd i skogen som redan är döda. 
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Träd/buskar 
De vanligaste trädslagen och buskväxterna i Ljungabolet 

 

Klibbal (Alnus glutinosa) är en trädart i alsläktet i 
familjen björkväxter. Den trivs i blöt miljö och är ett 
medelstort, kortlivat träd som kan bli upp till 30 meter 
högt. 
Klibbal ger mat och skydd till andra arter. Ett flertal 
insekter, lavar och svampar är helt beroende av detta 
träd för sin fortlevnad. Den är en pionjär-art som 
koloniserar ledig mark och formar blandade skogar 
genom att andra arter kan tillkomma där den växer. Med 
tiden försvinner sedan klibbalen på grund av att 
lövverket blivit så tätt att alens skott på marken inte får 
så mycket ljus som de behöver. Dess mer vanliga 
naturtyper är skogsbryn, våtmark, och ett band längs 
vattendrag. 
Klibbalens ved, som i luften blir brunröd, kan användas 
som bränsle och ger ett lätt bearbetat virke med låg 
densitet, som kan användas till exempel till träskor. Kol 
från ale användes till det vanliga svartkrutet. 
(källa) 

 

Ask (Fraxinus excelsior) är ett stort lövträd i familjen 
syrenväxter. Asken kan bli ett ståtligt träd på 30 x 8 
meter i höjd respektive diameter. Fullvuxna träd är 
omtalade för att dess löv slår ut med en skir grönska sist 
av alla (inhemska) lövträd. Notabelt är att trädet (d.v.s. 
varje individ) fäller samtliga sina löv under en och 
samma natt, samt att löven faller av gröna. Till skillnad 
från de flesta andra lövträd antar asken inga 
"höstfärger". 
I norra Europa hotas asken av askskottsjuka. Svampen 
Chalara fraxinea angriper först de unga skotten och 
sprider sig sedan ned längs grenarna så att trädet till sist 
dör. Svampens sporer sprids med hjälp av vinden. (källa) 

 

Asp (Populus tremula) är ett snabbväxande träd i 
familjen videväxter. 
Asplövens lättrörlighet och ständiga dallring uppkommer 
på grund av att bladskaftet är tillplattat från sidorna och 
är långt i förhållande till den fasta, styva och tunga 
bladskivan. Därför faller skivan över åt höger eller 
vänster redan för en mycket svag vind utan att kunna 
stanna i något av dessa lägen. Den ständiga dallringen 
hindrar skadliga insekter från att få fäste på bladen. 
Aspen blommar redan i april i Skåne. 
Aspen bildar lövfällande, påfallande raka träd på upp till 
35 meter (Norge) eller mer. I utsatta lägen kan de dock 
bli relativt busklika. Aspen växer sällskapligt på torra 
platser. (källa) 

http://www.ljungabolet.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klibbal
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Brakved (Rhamnus frangula) ingår i släktet getaplar, och 
familjen brakvedsväxter. Brakved är ett litet träd eller 
buske med smärt stam, vanligen av 2–3 meters höjd, 
någon gång dubbelt högre. 
Kronan är gles, grenar och kvistar långa, fina och böjliga, 
bladen platta, tunna och mjuka. Allt detta är 
kännetecknen för en skuggälskande buske som kan växa 
under större träd och alltså finns inne i skogen 
Förkolnad ved används vid tillverkning av svartkrut. 
(källa) 

 

Björkar är en vardaglig benämning på björksläktet 
(Betula). Det är ett växtsläkte med cirka 35 arter i 
familjen björkväxter. 
Släktet innehåller några av Sveriges allra vanligaste 
lövträd som framför allt kännetecknas av sin vita stam 
med svarta fläckar. Björken är ett pionjärträd, vilket 
betyder att det kommer som det första av sly när bar 
mark uppstått efter avverkning, stormfällning, 
skogsbrand och liknande. 
I Sverige växer tre arter björk – vårtbjörk, glasbjörk och 
dvärgbjörk. Alla tre kan korsa sig med varandra. 
Virket används till pappersmassa, möbler, snickeri och 
som ved. 
(källa) 

 

Bok (Fagus sylvatica) är ett träd tillhörande familjen 
bokväxter. Boken är ett stort träd med mycket tät krona, 
slät oveckad stam och glänsande gröna blad. 
Löven, som är ätbara, växer platt horisontellt för att 
samla maximalt med ljus, vilket får till följd att solen 
sällan når under trädets grenar och växtligheten under 
träden präglas av detta, samtidigt som boklöven 
förmultnar långsamt. 
Bok blir inte lika gammal som ek, men växer fortare och 
enstaka träd når 45 meters höjd. Ensamstående bokar 
slår ut tidigare. 
Idag är dess främsta användningsområde möbelvirke och 
glasspinnar. (källa) 

 

Ek, (Quercus robur) är ett kraftigt lövträd som kan bli 
åtminstone tusen år gammalt. Eken tillhör familjen 
bokväxter. 
Eken räknas som Skandinaviens största träd, med stam 
upp till 30 meters höjd och med en omkrets på runt 3 
meter. 
Vid mycket hög ålder börjar trädet att murkna inifrån 
och bli ihåligt, till gagn för många smådjur och insekter. 
Mer än 500 arter av insekter är direkt beroende av den 
murkna veden i gamla ekar. 
Inom möbeltillverkningen och golvindustrin är ek ett 

http://www.ljungabolet.se/
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mycket eftertraktat material på grund av virkets 
hårdhet. Används för att tillverka vintunnor, som ger 
fatkaraktär åt vinerna. 
(källa) 

 

Gran (Picea abies) är ett barrträd i gransläktet och 
familjen tallväxter. Granen kan uppnå 60 meters höjd 
och en ålder av över 400 år. Man har hittat granar på 
Fulufjället vars rotsystem innehar extrem ålder; flera är 
över 8000 år. 
Granen bildar på många platser skogar som är mycket 
skuggrika. Den är till sin natur ett sekundärt trädslag och 
växer således upp inne i en redan sluten skog. När 
granskogen väl slutit sig så har endast andra sekundära 
trädslag konkurrenskraft att växa upp till stora träd. 
Granskogen uttränger därför lätt både ek och tall. 
Granen får inte sina kottar förrän i 30-40 års ålder. 
(källa) 

 

Pors (Myrica gale) är en låg buske som blir 50-100 
centimeter hög. Den har en stark aromatisk doft och har 
använts som smaksättare av öl och andra 
alkoholdrycker. I Sverige är den vanlig i kärr, på mossar 
och vid stränder. (källa) 

 

Rönn (Sorbus aucuparia) är ett träd inom familjen 
rosväxter. Dess blomning om våren och bär på hösten är 
karaktäristiska och lätt identifierbara tecken. 
Rönnbären utgör den viktigaste vinterfödan för många 
fågelarter. Genom fåglars förmedling utsås fröna på tak, 
murar, bergväggar och uppe i kronorna på gamla, 
storväxta träd. Flygrönn kallas dessa rönnar. 
(källa) 
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Sälg (Salix caprea) är ett lövträd som tillhör videsläktet 
och familjen videväxter. Den växer rikligt i småskog, 
hagar, skogsbryn, vägrenar och gärdsgårdsbackar. Den 
når ingen betydlig höjd, men blir ofta flerstammig och 
får därigenom bred krona. (källa) 

 

Tall eller fura (Pinus sylvestris) är ett träd inom tallsläktet 
och familjen tallväxter. 
Tallen är ett av de mer imponerande barrträden i 
Europas norra delar genom sin stam. Dess höjd går till 
över 30 meter. 
Tallen kan bli mycket gammal. Den äldsta tall som 
påträffats i Sverige var en tall på Hornslandet som 2004 
var 757 år gammal. 
Virke från tall kallas furu. Furu är fastare och hårdare än 
granvirke och är genom sin kådhalt mycket varaktigt, 
särskilt tallens kärnved. (källa) 
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Bilagor 

Besiktning utförd av Skogsvårdsstyrelsen 1997 
Besiktning av skogen utanför Björnbärsstigen, Tuvstigen och Blåbärsstigen. 

Besiktning och rådgivning utförd av Nils Rosenlund från Skogsvårdsstyrelsens kontor i Örkelljunga. 

1. Ingen sly skall röjas utan skogskunnigs medverkan. 

2. Områdets karaktär av våtmark skall bibehållas. De djupa vattenhålen har kommit till av torvtäkt 

och skall vara kvar. De hjälper till att dränera gödsel och kväveutsläpp från trädgårdarna så att inte 

detta kommer ner till sjön. Någon dikning skall alltså inte göras. Vattenhålen föder grodor och 

insekter som hjälper till at hålla mygg och knott borta. 

3. Man skall inte sträva efter att göra park av området för då får vi underhålla detta varje år Den 

gallring som gjorts nedanfår Björnbärsstigen är inte helt bra. En del mindre vegetation skulle varit 

kvar. Nässlor och annat ogräs och t ex hallon kommer att sprida sig i området. 

4. Hans förslag var att gallring skall ske av större träd och en del sly men mindre björkar, bok och ek 

skall vara kvar. Man skall låta ljus komma ned till de små nya träden. Gallringen ska göras av en 

skogskunnig person och föreslog då Bengt Wulff som entreprenör för detta. Träden utmed 

telefonledningen och kraftledningen bör tas bort och där kan vi få hjälp av resp. bolag. 

Övriga områden 

Vi gick sedan igenom resten av vårt markområde. På kullen i förlängningen av Tjäderstigen förordade 

han gallring av de uppväxande björkarna. I övrigt tyckte han att det inte behövde göras något 

förutom röjning av stigarna. Omkring dansbanan ville han att vi inte skulle röja eftersom det var en 

naturlig barriär mot sjön. 

  

http://www.ljungabolet.se/


Skogsvårdsplan för Ljungabolet 1:10 Version 2016-A 

 Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening Sid 29 (29) 
www.ljungabolet.se • Org.nr. 716406-5158 

Rådgivning med Skogsstyrelsen 2013 
Anteckningar från rundvandring med muntlig rådgivning av Kristina Nilsson från Skogsstyrelsen i 

augusti 2013. 

Område 1 – Bakom Rosas stig. 

 Ekarna och bokarna står för tätt. Gallra! 

 Sälg och björk mot väst. Gallra en del björk. 

 Gallra i stengärdet 

 Björkarna står i 10-15 år. 

 Gallra vart 10:e år 

Område 2 – Framför vändplats Rosas stig. 

 Ingen föryngring! Björkarna är för gamla, för få yngre björkar. 

 Ta ner allt och lämna ev. någon ek. 

Område 3 – Södra delen av udden. 

 Gallra 

 Låt sly stå några år och se vad som kommer upp. 

Område 4 – Norra delen av udden. 

 Gallra runt enen vid bordet 

 Gallra björk och granskott 

 Släpp fram tall 

Område 6 – Området söder om dammen. 

 Ta ner allt om 5-10 år och låt sen björken komma upp. 

Område 7 – Bokskogen mellan Lindebolet och bryggorna. 

 Gallra 

Område 9 – Söder om ängen vid Orrstigen. 

 Gallra 

Område 10 – Mellan vattenverket och Tjäderstigen. 

 Gallra 

Område 11 – Söder om Tennisbanan. 

 Björk + al. Vänta några år, ta ner allt, släpp upp ny björk och al. 

 Ta bort lönn. 

 Låt boken stå. 
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