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Kommentarer till Sörfors1:11

Inventeringsdatum: 2022-06-08

Planläggare: Tonny Linder

Skogsägarplanen ärresultatet av en fältinventeringav din skogsfastighet. Planen kan liknas med en
lagerinventering därvarje skogsbeståndsegenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande
skogskarta. De skogliga åtgärdersom anges i skogsägarplanenärförslag till åtgärdersom planläggaren
lämnarutifrånskogstillståndet. Med utgångspunktfrånskogsägarplanen och dina behov hjälperdin
skogsinspektor dig att upprättaen ätgärdsplananpassad fördin skog.

Inledning

Sörfors 1:11 bestårav ett skifte om totalt 13,1 ha varav 10,3 ha ärproduktiv skogsmark med en beräknad
medelbonitet om 3,6 m3sk/ha. Fastighetens totala virkesförråduppskattas vid inventeringstillfällettill ca
1950m'sk.

Skogstillsténdoch skogsvård

Skogens åldersfördelningärojämnmed en förskjutning mot äldreskog.

Mängabeståndärvälslutnaoch i behov av föryngringsavverkning. varförjust föryngringsawerkningmåste

prioriteras under planperioden. Det finns ävenett behov av röjning, markberedning, plantering och
eventuellt hjälpplantering under planperioden om föreslagnaåtgärderutförs.

Avverkning

Awerkningsförslagetunder planperioden omfattar totalt ca 1950 m'sk varav 10 m'sk ärgallring och 1940
m'sk föryngringsavverkning.

Skador påväxandeskog påfastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxtoch försämradvirkeskvalitet, särskiltom toppen betas eller bryts, l allra
värstafall kan trädetdö.Utöverallvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförlustertill följdav upprepad
älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförlusteroch årlignybetning ärtydligt. Exempel från långsiktiga
mätningarav hårtbetade tallungskogar visar påmycket stora tillväxtförluster30 årefter att betet har
upphört.

Tillväxtsiffrornaärinte korrigerade förden nedsättning i tillväxtsom beror påälgbeteeller andra skador.

Någotatt tänkapåom man gårin och gallrar i äldremer eller mindre osköttaskogar som passerat 16 meter
i medelhöjdökarrisken avsevärtförframtida stormfällningaroch snöbrott.

Naturvärdenoch sociala värden

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtaleller naturreservat registrerade påfastigheten.

Åtgärderpåområdensom omfattas av Natura 2000 ska utförasmed extra hänsyn. OBS! Natura 2000
områdenpåskogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måstegas
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igenom. Det finns inga områden påfastigheten som berörsav Natura 2000.

Föratt uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, därnaturliga föryngringsbetingelserfinns, bedrivas så
att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. Påinnehav med enhetligt
ägandemed en area] mindre än20 ha produktiv skogsmark ärdetta inte ett krav enligt PEFC. Inte heller
om mer än 10 % av den produktiva skogsarealen äravsatt till NO/NS. l planen föreslåsbevara eller öka
lövandelen i avdelningar päfrisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningarfören lövandel om minst
50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår5 % av
den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade beståndefter framtida
föryngringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns inga kultur- eller fomlämningarregistrerade i kulturmiljöregistret. l kartan markeras kulturlämningar

med ett K och fornlämningarmed ett run-R.

Vägar

Vägarfinns i tillräckligutsträckning.

Övrigt
Se överrågångarna,målaoch röjupp dessa. Avverkningarna börutförasmed stor försiktighetoch
lyhördhettill närboende.
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Skogsbruksplan

Plannamn: Sörfors1:11
Dorotea-Risbäck
Dorotea
Västerbottenslän
2022
2022-06-20
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