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Park- och griftegårdsavdelningen

Slutavverkning Tranås Kommun 2017-2018
Romanäs
AVD 32 1,9 ha ca 550 m3 sk i uttag.
Äldre granskog med stormskador avverkas. Var aktsam om alla stigar samt skyltar, många
odlingsrösen, spara evighetsträd tall. Risanpassa (plantera glest förband med gran), försiktig

markberedning. Framtida skog blir blandskog.
AVD 103 4,0 ha ca 800 m3 sk i uttag

Äldre tallskog i svår terräng. Detta område ska bli tomter på sikt, spara ca 120 st fina träd/ha som
ska bli kvar bland husen, gärna lövträd där så är möjligt.
AVD 75 14 ha ca 550 m3 sk i uttag
Tät fröträd/timmer ställning som måste glesas ut för att man ska kunna markbereda. Vi gör en
försiktig markberedning.

Illern
AVD 267 12,6 ha (del av) ca 2,0 ha ca 550 m3 sk i uttag.
Mycket fin mogen skog, några områden ren granskog men större delen blandskog gran/tall. Vi
avverkar ett rent granområde på ca 2 ha markerat på kartan med rött. Slutavverka granen, spara om
det finns några tallar samt lövträd, risanpassa samt markbered, (plantera glest förband med gran).
Stor aktsamhet om alla stigar och skyltar. Försök att få upp en blandskog.
AVD 303 5,5 ha (del av) ca 1,8 ha ca 600 m3 sk i uttag
Mogen skog med övervägande tall, finns dock vissa rena granområden. Stormskadat i de lägre
partierna och även angrepp av barkborre. Slutavverkning av det rena granområdet 1,8 ha,
risanpassa och markbered (plantera glest förband med gran).
AVD 295 5,4 ha (del av) ca 2,6 ha i uttag ca 750 m3 sk.
Höjd med tall lämnas orörd, de två lägre områdena med gran total 2,6 ha slutavverkas.
Vi avverkar de två rena granområdena, och lämnar kvar det löv samt tallar som finns så detta blir
en kommande blandskog. Aktsam om stigar. Markbered (plantera glest förband med gran).

Rås Gård
AVD 365 4,0 ha (del av) ca 2,0 ha i uttag ca 450 m3 sk.
Fin mogen granskog att avverka, risanpassa, markbered sedan plantera gran.
Var aktsam om stigar och skyltar.
AVD 366 ca 150 m3 sk i uttag.
Hög tid att avverka fröträd. Sedan röjning samt att spruta med biologiskt bekämpningsmedel (fårtalg) för att
förhindra viltskador främst från rådjur.

AVD 384 1,9 ha ca 200 m3 sk i uttag
Luckigt stormskadat bestånd. Slutavverka, lämna fröträd och markberedning.
AVD 383 ca 400 m3 sk i uttag
Fröträd, ställning med hög ungskog under ca 4 m. Avverka fröträd omgående, spara evighetsträd
nära stigen. Var aktsam om stigarna.

