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Skötselplan för Svanviks skogsmark
Styrelsen för Svanviks samfällighet arbetar löpande för mer lättillgängliga och attraktiva
grönområden. Dock växer skogen för varje år, granen är överetablerad och behovet av större
skötselinsatser har blivit alltmer påtagligt.
Skogsmarken ägs av Orust kommun och har genom åren skötts i huvudsak av
samfällighetsföreningen.
I syfte att underlätta vid kommande gallring/avverkning har styrelsen låtit Skogssällskapet
(www.skogssallskapet.se) ta fram en Skötselplan för våra grönområden.
Främsta syftet med skötseln av skogsmarken är enligt skötselplanen inte att producera skog
utan att skapa en attraktiv närmiljö för de boende med bibehållande av den bohuslänska
naturens särart och med hänsyn till biologisk mångfald.
Planen beskriver mycket detaljerat skötselförslag för Svanviks alla skogliga delar.
Under förutsättning att Orust kommun ger planen sitt godkännande kommer lämplig extern
entreprenör tas fram i samförstånd med kommunen. Samtal med ansvariga inom kommunen
pågår och ett beslut väntas innan sommaren.
Planerat är att åtgärder skall starta vintern 2012/13.
I denna text återges endast generella skötselförslag. Den detaljerade planen kommer att
publiceras så snart Orust kommun har godkänt den.
Bakgrund
Bostadsområdet etablerades för ca 30 år sedan med drygt 200 tomter som efterhand bebyggts.
Tomterna är koncentrerade till ett antal områden belägna dels i dalgångarna, dels uppe på
höjder.
Området är typiskt bohuslänskt med en skarp topografi med öst-västligt belägna skogsklädda
bergryggar.
Bergryggarna är bevuxna med talldominerad barrskog.
Dalgångar och sluttningar domineras av lövskog med ek, björk, asp, fågelbär, sälg mm.
Hela området gränsar i söder till ett naturreservat.

Generella skötselförslag
Större avverkningar i form av gallringar görs bäst maskinellt, dvs. med en medelstor
skördare. Beträffande grövre löv kompletteras med motormanuella insatser.
Uppe på bergryggarna bör endast smärre avverkningsingrepp göras. Främst handlar
det om uttag av gran och en del gallring av tall och löv. Det kan vara lämpligt att anlita
en hästkörare, om sådan entreprenör finns att tillgå, som motormanuellt avverkar och
sen kör ut virket till väg med häst. Allt för att skona terrängen.
Vägar hålls fria från träd 2-3 m från vägkant och träd som hänger över vägbanan. Sol
och ljus ges därmed mer tillträde och vägarna torkar upp snabbare.
Även längs etablerade gångstråk hålls kanterna fria från vegetation (1-2 m).
Generellt ska granen hållas efter och inte tillåtas växa upp för mycket. Det gäller
framförallt nära tomterna, i sluttningar och även uppe på bergryggarna där de gärna
växer in i de gamla tallarnas trädkronor.
Träd med karaktär skall gynnas, företrädesvis ek, fågelbär, tall och en. Träd med
karaktär kan vara träd med annorlunda grenverk. Enbuskar som slipper konkurrens
från annan vegetation utvecklar snart en fin barrmassa och blir värdefulla som skydd
för fåglar, vackra för människoögat och producerar dessutom enbär.
Sälgen är med sin tidiga blomning på våren ett värdefullt träd för bland annat bin. Sälg
som står fritt (utan konkurrens från andra träd) ska gynnas.
Eken är ett träd med väldigt lång livslängd som, under rätt förutsättningar, utvecklar
en fin trädkrona. Gynna därför utvecklingsbara ekar om de står lämpligt till genom att
hålla ekkronan fri från konkurrerande träd.
Skogsmarken ska inte städas alltför mycket. Mer städning nära tomter. Död ved som
är viktig för den biologiska mångfalden kan gärna läggas i ordnade högar.
Anlägg stigar uppe på bergryggarna och även utsiktspunkter i anslutning till stigarna.
Förutsättningarna för det är utmärkta! Därmed ökar användningen av skogsområdena.
Ökad kännedom om närmiljön skapar ökad respekt för naturen.
Med ökad respekt för närmiljön borde deponi av trädgårdsavfall i skogsmarken kunna
undvikas.
Finns snår eller mindre områden med slån, hagtorn, apel och nypon bör de vårdas och
sparas.
Hasseln ska gynnas.
Över tid vara lyhörd för de boendes önskemål beträffande störande träd. Det skapar
förutsättningar för en bättre planering av skötselinsatserna.

