
våren 2011

EKOLOGISK LANDSKAPSPLAN

för Sala kommuns skogsinnehav (huvudfastigheten)



Register

Förord 3
Inledning 4
Beskrivning av huvudfastigheten 6
Övergripande målbeskrivning 9
Kulturvärden på fastigheten 11
Friluftslivets anläggningar på fastigheten 14
Bestånd som berörs av riksintresse för naturvård, Natura 2000 samt  

biotopskyddsområden 18
Nyckelbiotoper 22
Områden med särskilda naturvärden 23
Målbeskrivning för avsatta bestånd 26
Spridningskorridorer 30
Hänsynskrävande arter 31
Gammal skog 36
Grov död ved 39
Lövskog 42
Lövdominerade bestånd på frisk-fuktig mark som domineras av löv under 

merparten av omloppstiden 45
Fuktiga till blöta naturligt lövdominerade bestånd 46
Skogliga våtmarker 47
Vattendrag, sjöar och andra vattenmiljöer 50
Brandstrategi 53
Kalkområden 55
Plantageskogar och främmande trädslag 59
Skolskogar 60

Bilagor
Bilaga 1 Nyckelbiotoper
Bilaga 2 Register över frivilliga avsättningar
Bilaga 3 Hänsynskrävande arter
Bilaga 4 Lövdominerade bestånd på frisk-fuktig mark
Bilaga 5 Fuktiga till blöta naturligt lövdominerade bestånd
Bilaga 6 Plantageskogar

2



Sala kommun
våren 2011

Förord

För att nå ett hållbart nyttjande av skogen med ett variationsrikt landskap där naturvård, 
rekreation och ekonomiskt skogsbruk förenas krävs ett välplanerat skogsbruk. Denna plan ger 
en översiktlig bild av skogsfastigheten ur ett landskapsperspektiv. Detta innebär att viktiga 
områden exempelvis ur en naturvårdsaspekt har identifierats och sammanlänkats, här 
fokuseras sedan naturvårdsåtgärder för att ge största möjliga naturnytta. Även kulturella 
värden och friluftsintressen har identifierats och mål för att ta hänsyn till dessa har satts upp. 

Den ekologiska landskapsplanen är även en del i certifieringen av skogen. Den kommunägda 
skogen är certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Counsil) vilket ställer långsiktiga krav 
på skötseln av skogen och uppföljning av åtaganden. Till landskapsplanen kopplas till viss del 
även miljökvalitetsmålen, framför allt målet Levande skogar.

Föreliggande landskapsplan för Sala kommuns skogsinnehav på huvudfastigheten har arbetats 
fram under våren 2011 med tidigare landskapsplan (2004) och genomförda biologiska 
inventeringar som grund. Planen har sin skogliga grund i den skogsbruksplan som utarbetats 
av Skogsstyrelsen och ständigt uppdateras. Planen är tänkt som en beskrivning av skogen och 
målet med brukandet av skogsfastigheten samt som vägledning och stöd i de olika beslut som 
tas för skogsbruket på fastigheten. De slutliga praktiska besluten i de olika beståndens skötsel 
tas i dialog med kommunekolog och skogsförvaltare.

Kjell Eklund
kommunekolog
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Inledning

Skogen är en viktig resurs för samhället som erbjuder råvaror, rekreationsmöjligheter och en 
stor mångfald av arter. Skogen erbjuder en mängd ekosystemtjänster som vi idag ser som 
självklara men som är beroende av fungerande ekosystem i skogen. Dessa ekosystem håller 
dock på att utarmas, vilket bland annat syns på att över 4 000 arter i Sverige är rödlistade 
varav hälften av dessa återfinns i skogslandskapet1. Ekosystemtjänster som är ovärderliga för 
samhället är exempelvis rening av luft och vatten, skogens förmåga att binda kol vilket 
motverkar växthuseffekten och ge oss bär, svamp, vilt och naturupplevelser. Friluftsliv och 
rekreation i skogen är en viktig del i folkhälsan. Allt detta och mycket mer bygger på den 
biologiska mångfalden, som tyvärr under lång tid utarmats. För att bevara den biologiska 
mångfalden samtidigt som efterfrågan på virkesråvaror och icke-fossila bränslen ökar krävs 
ett hållbart brukande av skogen där hänsyn tas till såväl produktion som biologisk mångfald 
och sociala värden.

Skogsbruket i Sverige bedrivs utifrån skogspolitikens jämställda produktions- och miljömål, 
de nationella miljökvalitetsmålen samt internationella åtaganden, samtliga förpliktigar Sverige 
att bevara skogens alla värden. Bland de internationellt bindande avtalen är konventionen om 
biologisk mångfald mest framträdande. Målen i denna konvention har bland annat införlivats i 
regeringens miljökvalitetsmål där målet Levande Skogar är det mest aktuella inom 
skogsbruket. Miljökvalitetsmålet Levande Skogar2, som ska nås inom en generation, har 
formulerats till ”skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas”. Sveriges skogspolitik utgår från att produktionsmålet och naturvårdsmålet ska vara 
likställda. Ett led i utvecklingen mot ett skogsbruk där den biologiska mångfalden bevaras 
samtidigt som skogens produkter nyttjas på ett långsiktigt och hållbart sätt är det globala 
certifieringsarbete som pågår. Certifieringsstandarden ställer högre och mer detaljerade krav 
på skogsbrukaren gentemot bevarande av biologisk mångfald och sociala värden än 
exempelvis svensk lagstiftning gör. Sala kommun har i och med certifieringen av 
markinnehavet åtagit sig att långsiktigt följa den svenska FSC-standarden3. På de ställen i 
denna plan där hänvisningar görs till kriterier och indikatorer i certifieringsstandarden skrivs 
dessa inom parentes. 

I dagens skogsbruk tas hänsyn för att skydda den biologiska mångfalden och andra intressen 
som exempelvis friluftsliv. Skogsbruket planeras och bedrivs med metoder som upprätthåller 
markens naturliga processer och långsiktiga produktionsförmåga och undviker att skada andra 
ekosystem och biologisk mångfald (6.3.21). Skogsbestånden målklassas efter vilka hänsyn 
som ska tas i beståndet och i vilken grad det ska ske. I produktionsskogen där inriktningen är 
produktion och skogen har lägst skydd tas generell hänsyn i form av att hänsynsytor, 
kantzoner (6.3.15), naturvärdesträd (6.3.18 och 6.3.19), evighetsträd (6.3.16) och död ved 
lämnas. Detta innebär att man undviker stora kalytor (6.3.17) och många djur och växter får 
en chans att överleva den stora omställningen som en föryngringsavverkning innebär. I 
bestånd klassade PF (benämns i vissa sammanhang som K) tas naturvårdande hänsyn i 
varierande utsträckning (15-85 %). Bestånd som är särskilt betydelsefulla ur 
naturvårdsperspektiv klassas som NS och NO, NS för bestånd som gynnas av naturvårdande 

1  Gärdenfors, U. Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
2  Miljömålsportalen, www.miljomal.se.
3  Svenska FSC:s standard, Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer V2-1 050510. Läs 

mer på www.fsc-sverige.org. 
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skötsel och NO för bestånd som ska lämnas orörda. Utöver naturvårdsvärden ska 
skogsbrukare också ta hänsyn till alla skogens nyttigheter och tillgångar, som exempelvis 
friluftsliv, jakt och fiske för att bevara och öka dessa värden (5.1.1, 5.4.1 och 5.5.1). 
Skogsbruket ska även bidra till en långsiktig social och ekonomisk välfärd för de som arbetar 
i skogen samt för boende i närliggande områden (4.1.2).

Lika viktigt som det är att avsätta biologiskt viktiga områden och förbinda dessa är det att 
skapa ett variationsrikt landskap. Många arter har olika krav på livsmiljöer och för att en 
biologisk mångfald ska kunna bevaras måste många olika miljöer finnas representerade i 
landskapet. I den naturliga boreala skogen upprätthålls variationen genom störningar som 
exempelvis stormar, insektshärjningar och brand. I det moderna skogsbruket bekämpas 
sådana störningar och skapar monotona landskap med skogar av liknande struktur. I 
naturvårdsarbetet jobbar man därför med olika åtgärder för att skapa en variation i skogen, till 
exempel genom att sträva efter en blandning av trädslag, inslag av olikåldriga träd, skapande 
av död ved och mer drastiska metoder som naturvårdsbränning. 

Den samlade arronderingen av många av bestånden på huvudfastigheten ger goda 
förutsättningar att planera skogsbruket ur ett landskapsperspektiv. Detta innebär att man 
försöker förbinda biologiskt viktiga områden med spridningskorridorer och rikta 
naturvårdande insatser mot de områden där de gör mest nytta. På detta sätt når man en 
effektiv naturvård med största möjliga nytta samtidigt som ett skogsbruk med 
produktionsinriktning kan ske på lämpliga områden. Att planera sitt markinnehav ur ett 
landskapsperspektiv är även ett av kraven i certifieringen (6.1.2). För större skogsbrukare 
medför detta även att en ekologisk landskapsplan ska finnas dokumenterad (6.1.4).

Uppdatering
Informationen i denna plan finns även inlagd i den digitala skogsbruksplanen. Informationen 
uppdateras löpande i skogsbruksplanen, utifrån utförda åtgärder, egna inventeringar samt 
information från myndigheter och forskning. En uppföljning och utvärdering av 
informationen sker årligen. Denna ekologiska landskapsplan uppdateras vid behov, 
förslagsvis efter knappt tio år. Rutiner för uppdatering av planmaterial och dokumentation 
finns4.

Övergripande mål
Det övergripande målet med markinnehavet är att naturvård, rekreation och ekonomiskt 
skogsbruk ska förenas för att ge ett hållbart nyttjande av skogen och ett variationsrikt  
landskap.

I följande avsnitt beskrivs mer detaljerade mål ur biologiska, kulturella och sociala avseenden. 
Produktionsmål för skogsbruket beskrivs i den Skogsbruksplan som finns för fastigheterna.

4  Rutin: Uppdatering av planmaterial och dokumentation (7.2.1).
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Beskrivning av huvudfastigheten

Så gott som all skog som hör till Sala kommun ligger 
välarronderat i tre större block runt om tätorten Sala. I 
väster ligger Hyttskogen som ett långt skifte med gräns 
mot Kila socken i väster och Ekeby mosse i öster. 
Mossen är en rikmosse som sträcker sig ut till sjön 
Långforsen i norr. I norr är det största sammanhängande 
skogsskiftet beläget, kallat Stadsskogen. I öster är ett 
mindre lite uppsplittrat block beläget, vilken går under 
namnet Östersala skiftet. Det skiftet omges i stort sett 
runt om av ett småbrutet odlingslandskap. Till detta hör 
sedan ett mer tätortsnära skogsinnehav som är mer 
uppsplittrat. Det enda större innehavet ytmässigt, är den 
så kallade kalken, eller det skogsinnehav som ligger 
uppe på urbergskalkområdet runt silvergruvan och upp 
till sportfältet vid Lärkan. Mycket små innehav finns 
sedan spritt runt om i kommunen, huvudsakligen intill 
tätorter och vid friluftsbad i ett par fall.

Totalt uppgår skogsinnehavet på denna fastighet till 4 260 hektar produktiv skog (år 2011). 
Totalt uppgår landarealen till 5 218 hektar. Alla skogsbestånd är målklassade. Majoriteten av 
bestånd är klassade som PG (produktion med generell hänsyn) 3654 hektar. Fastighetens 
medelbonitet är beräknad till 5,7 m3sk per hektar.

Tabell. Huvudfastighetens fördelning på olika markslag.       Den produktiva skogens fördelning på målklasser. 

Skogens åldersfördelning visar att skogen brukats intensivt vilket har gett stora arealer skog 
som nu är 35 till 55 år gammal. Detta återspeglas också i fördelningen av huggningsklasser 
där gallringsskogen (G1) dominerar med 43 % av arealen. I åldersklassen 120 år och äldre 
finner vi många av de avsatta bestånden (PF, NS och NO). För ett hållbart skogsbruk 
eftersträvas en balanserad åldersfördelning, med hänsyn till skogens tillväxtdynamik (5.1.5 
och 6.1.3).
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Areal (ha)  %

 Produktiv skogsmark 4 260 82

Impediment myr 504 10

Impediment berg 86 2

Inägomark 83 2

Väg och kraftledningar 71 1

Övrig landareal 214 4

Summa landareal 5 218 100

Areal (ha) %
PG 3 654 86
PF 315 7

NS 130 3

NO 161 4

Summa 4 260 100



Diagram över den produktiva skogens åldersfördelning och fördelning på huggningsklasser.

Hyttskogen
Hyttskogen är i huvudsak beläget på en flack men tydlig moränrygg med berg i dagen från 
norr till söder. På sidorna ut mot odlingsbygden i väster och Ekeby mosse i öster, planar 
terrängen ut och blir bördigare. Talldominansen övergår alltmera till gran med ställvis stort 
lövinslag i närheten av Ekeby mosse. Kalkpåverkan är ytterst ringa på den här sidan av 
mossen, trotts närheten till urbergskalkområdet.

Stadsskogen
Stadsskogen består till största delen av ett mot norr sakta stigande moränområde med 
utspridda mindre höjdpartier bestående av sura bergarter. De nordvästra delarna av 
stadsskogen, även kallad Hundskogen, höjer sig mer markant upp mot Tornberget som mer 
tydligt markerar gränsen mot norrlandsterrängen. Här finner vi även utvecklade 
klapperstensfält. Stadsskogen är även relativt rikt på skogliga våtmarker varav några 
fortfarande odikade mossar utgör värdet tillsammans med ett flertal sjöar. I östra kanten av 
stadsskogen ut mot Saladammslätten löper ett fragmenterat stråk med kalkkörtlar som ställvis 
skapar mycket intressanta skogstyper med stark kalkpåverkan. Karaktären på stadsskogen kan 
dock översiktligt beskrivas som ett relativt flackt skogsområde, relativt rikt på våtmarker och 
sjöar, som i huvudsak ligger på moränmark. Produktionsförhållandena är medelgoda men det 
finns såväl mindre områden med högre bonitet som områden med riktigt låg tillväxt. 
Framförallt gäller det de mindre höjdområdena som ofta karakteriseras av att krönområdet 
hyser ett lågvuxet och i regel mycket gammalt trädskikt.

Östersala skifte
Östersala skiftet som är det tredje större sammanhängande skogsområdet på fastigheten är 
som namnet beläget öster om Sala stad. Skogsskiftet gränsar här till såväl privata som 
Stiftsägda skogsskiften, men är i huvudsak omgivet av odlade områden på lergrund. Leran går 
in i delar av skogsskiftet från alla sidor. De centrala delarna är dock mer moränbundna, vilket 
främst gäller den södra halvan av skiftet. I den norra halvan har vi ett mycket blockrikt 
område i den centrala delen av skiftet. Även här finner vi stråk av skogliga våtmarker. Skiftet 
hyser fastighetens mer bördiga delar och det är också här som vi finner de grandominerade 
delarna.

Kalken
Kalken brukar skogsskiftet runt Sala silvergruva vanligtvis benämnas. Som beteckningen 
antyder så är så gott som hela skiftet beläget på det stora urkalkstensberg som är beläget söder 
om staden. Området är botaniskt mycket intressant med för landet unika växtsamhällen 
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knutna till urbergskalken. Främst bland kärlväxterna men även i moss-, marklav-, och 
storsvampsamhällena finner vi här en lång rad rödlistade såväl som ytterst rara arter. Den 
trädbärande delen av växtsamhället är klart talldominerad med inslag av gran. Men överallt är 
inslaget mycket påtagligt av lövet och då inte minst ädellövet. Oxel främst men även 
skogsalm, ask och lönn är överallt närvarande som ett mellanskikt. I de östra delarna av skiftet 
utvecklas detta inslag till att bli helt ädellövdominerade bestånd, de enda vi har i kommunen.

Hammarhagen och Fräbrunn
Hammarhagen och Fräbrunn skiftena är ett par mindre skogsskiften rakt söder om Sala stad, 
men utanför kalkområdet. Skiftena ligger på stora delar ovan lera men med berg i dagen. Det 
ger lite speciella produktionsförhållanden med allt vad det innebär av bekymmer med gräs 
och vilt. Skogarna är dock produktiva med barrblandskog som dominerande. I brynen ut mot 
de odlade områdena kommer dock lövet allt mera.

Utskiftena
Utskiftena (småskiftena utanför Sala tätorts närområde) är så små att de inte beskrivs var för 
sig, men en översiktlig bild ska ändock ges. Åstallskogar med kraftig inblandning av gran har 
vi på skogslotterna i Salbohed och Sätrabrunn. I åsfotsdelarna på den västra skogslotten i 
Salbohed växer dock en mäktig skog påverkad av det rörliga grundvattnet som sipprar fram 
från åsen här. Produktionsförhållandena blir här mycket goda och träden i beståndet håller en 
längd om ca: 30 m. Åstallskog finns även på Ranstaskiftet, som för övrigt är det största av 
våra småskiften. Utseendet på skogen är här likartad, med tallen dominerande i blandbarret. 
Skiftesdelarna sträcker sig i huvudsak österut från åsen räknat, vilket innebär en något mer 
blockrik mark med mer inslag av löv och enar. Mer högproduktiva och i någon mån 
grönstenspåverkad skog finner vi vid sjön Hillingen norr om Ljugansbo. Sjön har ett mycket 
högt pH värde eftersom sjön och skogen omedelbart väster om Hillingenskiftet till delar står 
på urbergkalkgrund. Blandbarrskogar slutligen, oftast till dominerande del stående på lerhaltig 
grund finns på skiftena i Västerfärnebo och Isätra.
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Övergripande målbeskrivning

I arbetet mot det långsiktiga, övergripande målet ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen 
och ett variationsrikt landskap där naturvård, rekreation och ekonomiskt skogsbruk förenas 
har följande målbeskrivningar formulerats för två naturtyper som man valt att sätta mer fokus 
på. Största delen av fastigheten består av tallskog på torr och frisk mark och framför allt den 
överåriga tallskogen är både representativ för landskapet och hyser stora biologiska värden. 
En skogstyp som är ovanligare i dessa regioner är kalkbarrskogen. Kalkbarrskogen är 
troligtvis den mest artrika skogstypen på fastigheten och hyser många rödlistade arter. Av 
dessa orsaker har kalkbarrskogen valts ut för extra insatser.

Överårig tallskog
En stor del av markinnehavet utgörs av tallskog på torr och frisk mark. Det kan exempelvis 
vara åstallskogar och hälltallskogar. Eftersom denna skogstyp är representativ för landskapet 
är det viktigt att bevara de biologiska värdena i dessa miljöer genom att bevara den naturliga 
dynamiken i ett representativt antal av dessa bestånd. 

I tallskogen finns naturligt stora möjligheter för jätteträd5 att bildas. Detta är gamla träd som 
stått under flera trädgenerationer, vanligaste definitionen är att diametern vid brösthöjd ska 
vara mer än en meter. Tallen kan bli flera hundra år gammal, den äldsta tallen i Sverige blev 
över 700 år. Tallar är tåliga för bränder och stormar. Jätteträden hyser stora biologiska värden 
och utgör levnadsmiljöer för många arter av mossor, lavar, svampar och insekter. Bland annat 
Tallharticka (Onnia triquetra) (starkt hotad) lever på gamla tallar och Tallbarksvartbagge 
(Corticeus fraxini) (sårbar) vars larvutveckling sker i gamla tallar6. På fastigheten finns idag 
två jätteträd, ett på Hundskogen (skifte 1) och ett i Ransta (skifte 9). På en fastighet med 4260 
hektar produktiv skog är två jätteträd en blygsam summa. Detta är ett resultat av att skogarna 
under lång tid brukats hårt och jätteträd är tyvärr en bristvara i stora delar av landet.

Många arter knutna till gamla träd har ofta små spridningsmöjligheter, det vill säga de kan 
inte spridas långa sträckor. Fragmenteringen av jätteträd är därför ett problem och i 
planeringen av blivande jätteträd bör man tänka på att undvika fragmentering. En del i den 
naturliga dynamiken i dessa tallskogar är bränder. Tallen gynnas av bränder eftersom den i 
större utsträckning än andra trädslag överlever en brand. En brandstrategi har därför utarbetats 
för fastigheten och finns i denna plan. 

Mål
De jätteträd som finns bevaras. Genom att bestånd med gamla träd har avsatts för 
naturvårdsändamål och genom att ställa kvar evighetsträd vid avverkningar (minst 10 per 
hektar) är förhoppningen att några av dessa ska kunna bilda jätteträd efter ett par 
trädgenerationer. Att säkra rekryteringen av jätteträd i alla åldersklasser är viktigt för att 
undvika glapp. I och med att evighetsträd sparas vid avverkningar torde det i 
produktionsskogen på sikt rekryteras jätteträd i alla åldersklasser. Viktigare att tänka på i 
produktionsskogen är att även i de avsatta bestånden utföra skötselåtgärder som möjliggör för 
nya generationer av blivande jätteträd. I många bestånd avsatta som NO (naturvård orörd) 
kommer de tallar som finns att bilda jätteträd så småningom men föryngringen av tall kan i 
vissa fall vara liten. 

5  Läs mer om jätteträd, rapportera in träd och söka efter jätteträd på Trädportalen: www.tradportalen.se.
6 Gärdenfors, U. Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
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Förhoppningsvis kommer det finnas fler jätteträd i framtiden. Idag sparas minst 10 
evighetsträd per hektar vid föryngringsavverkningar. Förhoppningsvis kan ett träd per hektar 
överleva ytterligare en skogsgeneration och om en tiondel av dessa får stå kvar efter 
ytterligare hundra år borde det finnas åtminstone ett trehundraårigt träd per tio hektar. I de 
områden som avsatts helt från skogsbruk kommer tätheten av jätteträd att bli större och träden 
har större chans att klara sig till hög ålder eftersom de är mer skyddade från vind. Däremot 
kan dessa träd behöva huggas fram för att få bättre ljustillgång och kunna nå hög ålder. Det är 
viktigt att få en variation av jätteträd i olika mikroklimat som exempelvis solbelysta, olika 
grad av beskuggning och även döda jätteträd utgör viktiga livsmiljöer för många arter. De 
blivande jätteträden i form av sparade evighetsträd utgör förhoppningsvis bra 
spridningsmöjligheter för arter mellan de avsatta områdena.

Kalkbarrskog
Kalkbarrskogen är en prioriterad skogstyp i den nationella strategin för formellt skydd av 
skog7. Med kalkbarrskog menas barrskog på kalkrik mark eller andra marker med höga halter 
av baskatjoner. Sverige har ett internationellt ansvar att prioritera skogstyper som har en 
betydande andel av den europeiska utbredningen och de återstående värdekärnorna 
lokaliserade till Sverige, vilket gäller för kalkbarrskogen. I ett internationellt perspektiv 
bedöms de stora arealerna av artrika kalkbarrskogar på Gotland, Stockholm, Uppsala och 
Jämtlands län vara särskilt viktiga att lyfta fram. Sala har den största förekomsten av 
kalkbarrskog i Västmanland och kan fungera som spridningslokal av arter mellan Uppsala, 
Stockholm och Jämtland8. Framför allt mosippa och hällebräcka är arter som finns i dessa 
skogar.

Kalkmarken finns framför allt på skifte 7, Silvergruvan, men även sporadiskt på skifte 4, 
Söder Järndammen. Kalkförekomsterna i marken ger förutsättningar för en kalkkrävande 
markflora. Kalkbarrskogar och blandskogar på kalkmark är i stor utsträckning avsatta från 
skogsbruk på skifte 7 men bara ett av kalkbestånden är avsatt på skifte 4. Eftersom 
kalkbarrskogarna är artrika rekommenderas, både enligt åtgärdsprogrammet för kalktallskogar 
samt enligt skogsstyrelsen, att kalkbarrskogar klassas som nyckelbiotoper. Dessutom är ett av 
målen inom åtgärdsprogrammet att dessa skogar ska vara formellt skyddade till år 2013. 
Skifte 7, Silvergruvan, ingår i den NISP (Naturvårdsinriktad skogsbruksplan) som gjorts för 
gruvområdet vilket innefattar både den kommunägda marken (skifte 7) samt flera andra 
markägare.

Mål
Alla kalkbarrskogar med tydlig kalkförekomst föreslås klassas som nyckelbiotoper. Bestånd 
som till stora delar består av kalkbarrskog avsätts som NS bestånd med skötsel inriktad på att 
gynna den kalkkrävande markfloran. I bestånd med små kalkförekomster, i form av 
kalkkörtlar, avsätts kalkkörtlarna som hänsynsytor inom ramen för den generella hänsynen i 
produktionsskogen. Skötselåtgärder genomförs för att gynna den kalkkrävande floran och för 
att ytterligare öka de biologiska värdena i dessa skogar.

7  Nationell strategi för formellt skydd av skog. Skogsstyrelsen 2005.
8  Nationell strategi för formellt skydd av skog i Västmanlands län. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen 

Västmanlands län 2006. 
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Kulturvärden på fastigheten

Närheten till Sala silvergruva och de till gruvan knutna anläggningarna har medfört att 
skogsområdena på Hyttskogen och Stadsskogen är rikt på lämningar från äldre tider. 
Gruvdriften har även medfört ett hårt brukande av skogen eftersom behovet av skogliga 
resurser varit stor under lång tid. Detta har lämnat spår i skogen både som fornlämningar och i 
skogsbeståndens utseende. Redan från 1600- talet och framåt pågick utbyggnaden av det stora 
gruvdammsystem som skulle försörja gruvan med vatten till kraftbehovet. Gruvans 
vattensystem kom så småningom att omfatta ett stort antal sjöar utspridda norr om 
gruvområdet och delvis in på omgivande främmande marker i Kila, Västerfärnebo och 
Möklinta socknar. De anläggningar som behövde byggas för att hålla så mycket vatten som 
möjligt och leda det in till gruvan var främst dammvallar av olika konstruktion, utseende och 
storlek. Men till detta krävdes även delvis nygrävda kanaler och fördjupade bäckar. 
Dammluckor installerades och ibland byggdes enklare träbyggnader i timmer över dessa 
reglerutrustningar. Byggnaderna kunde även användas som förråd och kanske även till skydd 
för folk som reparerade eller utövade tillsyn över anläggningarna. Till gruvan hörande 
dammanläggningar har klassats som riksintresseområde för kulturvården (K 16) av 
riksantikvarieämbetet, vilket innebär att skyddet av kulturlämningarna är prioriterat i ett 
nationellt perspektiv. Även andra lämningar finns ute i skogsmarken. 
Fornminnesinventeringarna som i två omgångar gått över kommunen har inte lyckats 
kartlägga allt ännu. Detta gäller speciellt i skogsmark där dessa är svårfunna.   

Lämningar från de tidiga befolkningsperioderna är det mycket sparsamt med på fastigheten. 
Förutom enstaka lösfynd finns det endast sporadiska fynd daterade till stenålder strax utanför 
skogsskiftena (Östaberg samt Broddbo). Från järnåldern har det hittills hittats få enstaka 
gravar belägna i skogsmark (senast en ännu inte undersökt grav vid Olov Jons damm). 
Lämningarna från de senaste 400 årens verksamheter är desto rikligare. Förutom de ovan 
nämnda anläggningarna för gruvans vattensystem, finns det överallt gruvhål och skärpningar 
från ett otal provbrytningar av skiftande ålder och framgång. Gruvhålen är delvis 
ålderdaterade och härrör med all sannolikhet från tiden för de intensiva silverbrytningarna. 
Det har även parallellt med silverbrytningen förekommit provbrytningar efter andra metaller 
som regelmässigt brukar förekomma i anslutning till områden med silver och kalk. Det har 
även sökts efter järn- och kopparmalm dock utan någon bestående framgång.

I skogarna runt staden finns många lämningar efter kolframställning. Kol var en viktig resurs 
vid gruvdriften och i skogarna anlades bland annat kolmilor som idag ses som kolbottnar. Till 
denna tidsperiod hör även kalkugnar och de odlingar som tagits upp på de torp som under 
århundradena brukats, även på de bättre bitarna i skogarna runt silvergruvan. De flesta finns 
fortfarande kvar i en eller annan form, men många odlingsytor har försvunnit och återgått till 
skogsmark. Främst sämre myrodlingar har lagts ner men här och var kan även 
fastmarksodlingar spåras genom förekomsten av odlingsrösen. Kulturmarker hyser ofta en 
stor biologisk mångfald med många hotade arter. I takt med att tidigare hävdad mark växer 
igen med skog försvinner dessa värden. Det finns äldre vägsträckningar från torpodlingstiden. 
De flesta fortfarande i bruk men även delar som numera är övergivna. Mycket äldre 
vägpartier, bland annat en av många pilgrimsleder, finns strax väster om Helgonmossdammen 
men exakt hur gammal den vägen är har inte utretts. Att det funnits ett omfattande vägnät som 
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sammanlänkat torpen och längre tillbaks även sammanbundit bygderna kring gruvan med de 
norrut liggande socknarna och Dalarna, är även belagt.

Skyddet av kulturmiljön i skogen regleras av kulturminneslagen och skogsvårdslagen. Att 
bevara kulturarvet är en resurs för nutida och kommande generationer. I miljökvalitetsmålet 
Levande skogar9 ingår att fornlämningar inte ska skadas vid skogsbruk. I miljömålet Levande 
skogar är ett av delmålen, skydd för kulturmiljövärden, att ”skogsmarken ska brukas på sådant 
sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla 
kulturlämningar är försumbara senast år 2010.” Tyvärr nås inte delmålet, fornlämningar 
skadas fortfarande i stor omfattning i skogsbruket. Framför allt är det markberedning som 
orsakar stora skador på fornlämningar. I certifieringsstandarden ställs krav på skogsbrukare 
att information om fornlämningar, fornlämningsområden och värdefulla kulturmiljöer på 
markinnehavet ska sammanställas och vid skogsbruksåtgärder får dessa inte förstöras (4.4.9 
och 4.4.10).  

Öppna eller igenväxande kulturmarker i skogslandskapet som är mindre än 0,5 ha eller har 
särskilda natur- eller kulturvärden där den hävdbetingade artsammansättningen ännu är tydlig 
får inte anläggas av skog (6.2.7). Det handlar till exempel om torplägen och äldre odlingar. 
Där det är möjligt är en framröjning av tidigare odlingsmark önskvärd och tidigare friväxande 
grova träd och kulturlandskapets träd- och buskarter gynnas (6.2.10). I anslutande skog skapas 
brynmiljöer och i närområdet till öppen kulturmark domineras skogen av löv (6.2.8, 6.2.9 
samt 6.2.11). Om möjligheter finns är framröjning av tidigare kulturmarker, som fortfarande 
har en artsammansättning som bär prägel av tidigare hävd, önskvärd. Fortsatt skötsel av dessa 
genom slåtter och/eller bete är nödvändig för att bibehålla den hävdbetingade biologiska 
mångfalden.

Rutiner
I planeringsrutinerna ingår numera att en avstämning skall göras med Riksantikvarieämbetets 
databas10 och den fornlämningskarta som finns på Bygg och miljökontoret. Om 
fornlämningens art och belägenhet kräver det så görs även en avstämning med kulturenheten 
på länsstyrelsen i Västerås för att reda ut hur stort omland som kan tänkas behövas till 
fornlämningen och vilken typ av hänsyn som skall tas. När så behövs görs det även egna 
efterforskningar i gammalt kartmaterial som förvaras på Lantmäteriverket i Gävle eller på 
Krigsarkivet i Stockholm (så har skett till exempel vid planläggningen av ett mindre 
skogsskifte på gamla regementsområdet i Salbohed).

De yngre kulturlämningarna som inte finns med på karta identifierar vi själva i planeringen 
och snitslar upp för att de inte ska skadas. I något fall har vi även stakat ut lämningar efter 
odlingar med hjälp av stakkäppar. Ett eget upparbetat kunnande om dessa lämningar finns 
även hos arbetsledningen. Vid slutavverkningar läggs särskilt stor vikt vid detaljplanering av 
fornlämningarna och ett aktivt eftersökande av eventuella nya eftersom skogens ålder och 
beståndets utseende då är gynnsamt för det. Det är även viktigt med tanke på de ibland 
efterföljande markberedningsarbetena. Att markera ut fornlämningar, fornlämningsområden 
och värdefulla kulturmiljöer i fält före en skogsbruksåtgärd är viktigt för att minimera risken 
att de förstörs. Ett lämpligt sätt är att markera genom att skapa kulturstubbar (1,3 m höga) runt 

9  Miljömålsportalen www.miljomal.se.
10  Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, www.raa.se/cms/fornsok/start.html.
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fornlämningen. Dessa är mer bestående än till exempel uppmärkning med band eller färg som 
tenderar att falla bort med åren.

Mål
Det vi siktar mot när det gäller värnandet av kulturlämningar av alla typer och åldrar, är att 
dessa inte på något vis skadas i de olika skogliga skötselåtgärderna. Där det finns möjlighet 
till det och där det samtidigt kan fylla någon funktion med åtgärden, försöker vi tydliggöra 
dessa genom försiktig framröjning. Det kan ske främst om lämningarna ligger i anslutning till 
frekventerade vägar och vandringsleder eller i närheten av rastplatser där besökare mer 
frekvent rör sig. Genom allt mer utvecklade planeringsrutiner hoppas vi även att vi skall 
kunna fånga upp och göra nyfynd av ännu inte upptäckta lämningar. Samtliga gamla som nya 
fynd med de åtgärder som görs kring dem, dokumenteras successivt i planmaterialet och i 
förekommande fall, rapporteras till länsstyrelsens kulturenhet. I vårt uppdrag ligger även att 
bistå med vårt kunnande om det framläggs önskemål om att skylta upp eller på annat vis visa 
lämningar för besökande turister. 

Kulturlämningar av i våra trakter allmänt förekommande slag ingår i hänsynsarbetet. Det 
innebär att kallmurade anläggningar frihuggs för att undvika skador förorsakade av 
stormfällda träd. Kolbottnar markbereds inte och stigar samt äldre vägsystem som är tydliga 
och eller används städas av och lagas vid behov efter skogliga åtgärder. Lämningar efter 
gruvnäringen (skärpningar, schakt, kanaler med mera) frihuggs om de är av intresse för 
kulturvärdet, eller avgränsas som småbiotop med biologiska förtecken. 

Fornlämningskartorna förvaras på Bygg och miljökontoret/kommunekologens tjänsterum och redovisas inte i de här 
handlingarna. Fornlämningar finns även att se i Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök och Skogsstyrelsens karttjänst 
Skogens Pärlor på deras respektive hemsidor.
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Friluftslivets anläggningar på fastigheten

Tack vare den goda arronderingen med tre större sammanhängande skogsområden, 
orienterade helt nära Sala tätort, har det under de senaste årtiondena kunnat byggas 
anläggningar för friluftslivet i ganska stor omfattning på egen mark. Trycket på att använda 
anläggningarna har också under åren varit stort vilket visar på nyttan med anläggningarna. 
Anläggningarnas utformning och omfattning ställer dock krav på brukandet av skogarna. 
Utformningen av hänsynen kring dessa anläggningar har funnits med i planeringen redan 
innan certifieringen. Men hänsynen har även präglat allt brukande över hela fastigheten 
beroende på att skogarna används så intensivt av det rörliga friluftslivet som inte använder 
anläggningar i första hand. Bär- och svampplockning, orienteringstävlingar, 
hundsporttävlingar, mulleverksamhet samt olika aktiviteter knutna till skolornas verksamhet 
och undervisning, är några exempel på nyttjande av skogsmarkerna (se vidare under kapitlet 
”Skolskogar”). Jakt och fiske är andra exempel.

Rekreationsvärden i skogen är ett intresse som skogsbrukare ska ta särskilt hänsyn gentemot. 
Enligt standarden ska skogliga verksamheter i bestånd med rekreationsvärden planeras med 
särskild omsorg. Framkomligheten ska bevaras och skador undvikas på frekvent använda 
stigar (5.5.4 och 5.5.5).

Tätortsnära skogar
Närmiljön har en stor betydelse för folkhälsan och därför ingår närmiljön i flera av de mål 
som riksdagen har satt upp för folkhälsan11. Att naturen ska vara tillgänglig för allmänhetens 
rekreation är en prioriterad fråga som bland annat ingår i flera av de nationella miljömålen. 

Flera studier12 har visat att människor väljer rekreationsområden efter hur nära de är. Ett 
rekreationsområde bör ligga inom 300 m från bostaden för att det frekvent ska användas. Att 
ha tillgång till grönområden i anslutning till bostadsområden gör dessa mer attraktiva. 
Kvalitéer som efterfrågas inom rekreationsområdena är ostörda, naturpräglade områden där 
man kan promenera och koppla av. Rekreationsområdet ska även vara variationsrikt med träd, 
växter och djur i naturlig miljö. Att området är välskött och erbjuder möjligheter till 
återhämtning som exempelvis motion och avkoppling är också viktigt. 

Med utgångspunkt från Plan- och bygglagens definition på tätortsnära skog kan skogarna på 
hela skifte 7, gruvområdet, räknas som tätortsnära. Även de mindre skogarna på småskiftena 
runt om i kommunen är därav tätortsnära, det vill säga Västerfärnebo, Salbohed, Sätrabrunn 
och Ransta. Även stora delar av skifte 6, SV Långforsen är tätortsnära, det handlar om de 
östra skogsbestånden runt Hammarhagen samt de västra kring Långforsen och Ekeby mosse.

Rekreationsskogar
Utöver de tätortsnära skogarna som är frekvent besökta rekreationsområden i direkt 
anslutning till tätbebyggt område finns även många rekreationsskogar längre bort från staden. 

11  Läs mer på Statens folkhälsoinstituts hemsida: www.fhi.se.
12   Landskapets upplevelsevärden – vilka är de och var finns de? Boverket 2007.
       Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Boverket 2007
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Framför allt i området kring Järndammen finns många iordningställda friluftsanordningar och 
leder som besöks av Salaborna. 

Nedan följer en kortare redovisning av de anläggningar som finns på skogsmarkerna.

Vandringsleder
”Gruvdammsleden” är en 26 km lång vandringsled som utgår från stadskärnan och letar sig 
upp via promenadstråket ”Gröna gången” till Utvärdshuset Måns Ols vid sjön Långforsen. 
Slingan går sedan vidare upp på Stadsskogen och ansluter till ett stort antal sjöar på skogen. 
Tanken med leden är förutom att erbjuda vandringsmöjligheter i skogsmark, även att 
tydliggöra de kulturhistoriska värdena som finns med de under flera århundraden utbyggda 
sjösystemen för försörjning med vatten till silvergruvans drift. Leden är sparsamt försedd med 
informationsskyltar samt ett antal vindskydd för att göra vandringen bekväm även vid dåligt 
väder. Vindskydden används även för övernattning. Vid utbyggnaden av leden eftersträvades 
att den skulle gå i vackra skogspartier varför den söker sig fram till några äldre och överåriga 
bestånd men även ofta fram till sjöar. Myrar kan även upplevas från leden och där det är sankt 
är leden ofta spångad. Närmare staden finns även avstickare ut på öar via bryggor. 

En naturstig finns i närskogsområdet till staden. Ute på Rävudden som skjuter ut mellan 
rikkärret Ekeby mosse och sjön Långforsen finns en kortare slinga iordningställd med 
koncentrerad information för den vetgirige naturvandraren. Slingan är endast ett par kilometer 
lång.

Ridstigar 
I anslutning till SORF:s ridanläggning vid Norrberg finns iordningställda ridslingor som 
nyttjas inte bara av föreningen utan även av ett antal kringliggande hästanläggningar. Delar av 
dessa ridslingor berör skogsskiftet vid Norrberg (skifte 5 Svepnäs).

 
Motionsslingor
Ett flertal motionsslingor för både vinter och sommarbruk finns på kommunalägd mark. 
Dessa är koncentrerade till två fasta anläggningar. Dels Annedal som är beläget strax intill 
och väster om Sala. Lederna här löper dels västerut över Ekebymosse och vidare ut på 
Hyttskogen och dels som ett elbelyst motionsspår som går runt på den norra delen av 
kalktallskogsområdet. Den här slingan ansluter även till Lärkans sportfällt inne i tätorten. Den 
andra anläggningen är belägen på Stadsskogen invid sjön Järndammen. Här finns inga 
elupplysta spår men väl motionsspår för sommarbruk samt slingor för skidåkning i olika 
längder. Här finns även möjlighet att åka med slädar på ett spår.

Kortare elupplysta spår finns även på kommunal mark i Ransta, Sätrabrunn och 
Västerfärnebo. Kommunala motionsslingor är även byggda på främmande mark i Salbohed 
och i Hedåker. De här slingorna är av det kortare slaget på max 2,5 km. Enklare 
utföråkningsanläggningar finns i Salbohed och Möklinta men dessa ligger på främmande 
mark.

För vinterbruk har det röjts pulkaspår, både som komplement till de preparerade skidspåren, 
men också särskilda pulkaspår för draghundar. De senare utgår från Brukshundklubbens 
anläggning på södra Hyttskogen och går i huvudsak på Hyttskogen, de förra finns på 
Stadsskogen i anslutning till anläggningen vid Järndammen.
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Skjutbanor
Ett par skjutbanor är byggda på kommunens skogsmark. Dels är det pistol 
skyttebanan/långhållsbanan på Hyttskogen som är byggd på den gamla soptippen och dels är 
det älgskyttebanan på Stadsskogen vilken även nyttjas för lerduveskytte.

Fritidsfiske
Fisket på den kommunalägda marken drivs av föreningen Silverfiskarna och sjöarna är 
sammanbundna i ett fiskevårdsområde. Fasta anläggningar finns i Järndammen med bryggor 
och i någon mån iordningställda strandsträckor och Vallsjön. Fisket här är ett ”put and take” 
fiske som tidvis drar mycket folk till sjön. Fiskevård bedrivs i samtliga sjöar med aktiv 
isättning, biotopvård samt kalkning. Återintroduktion av hotade arter som flodkräfta pågår i 
sjösystemet.

Jakt
Jakten på skogsinnehavet bedrivs av Sala Jägargille som disponerar ett mindre skogstorp på 
Stadsskogen samt ”slaktanläggning” vid Viksberg. I övrigt finns ett stort antal fasta pass av 
olika utseende på markerna liksom ett antal små viltåkrar med tillhörande saltstenar och 
vattenhål.

Holkar
I Sala Fågelklubbs regi, har det under ett stort antal år satts upp holkar på kommunens skogar. 
Med tiden har dessa kommit upp i ett antal av ca 500. Holkarna sköts som ett projekt och 
ingår dessutom i ett projekt drivet av Sveriges Ornitologiska förening som syftar till att 
undersöka häckningsframgångar hos hålhäckande arter. Parallellt sker ringmärkning i 
holkarna. Specialholkar för främst Rödstjärt och ugglor finns även uppsatta i Sala 
Fågelklubbs regi. Småfågelholksprojektet ingår som en del i skogsenhetens ansträngningar för 
ökad biologisk mångfald och samfinansieras med Sala Fågelklubbs medlemmars ideella 
insatser.

Rutiner
Vid alla skogliga åtgärder på eller invid friluftsanläggningar sker separat planläggning där 
berörda personer på ansvarig förvaltning (Kultur och fritid) och berörda föreningar, bereds 
möjlighet att komma med synpunkter och förslag på hänsynens utförande och omfattning. I 
regel är de berörda intressenternas allmänna åsikter sedan tidigare inhämtade och kända men 
ibland krävs det separata samråd (kriterium 4.4). Det mesta klaras dock i den löpande 
planeringen på beståndsnivå. 

Generellt är rutinerna att det vackra i skogslandskapet lyfts fram där det är möjligt genom 
exempelvis ljushuggningar eller gallringar, där som exempel lövet lyfts fram. Källor eller 
andra intressanta strukturer i skogen kan där det är lämpligt huggas fram och tydliggöras. Det 
kan bli aktuellt att avgränsa skyddskappor runt rastplatser alternativt kan beståndet överhållas 
för att kringliggande bestånd ska hinna växa sig högre innan en föryngringshuggning sker. 
När det gäller de linjära objekten som exempelvis vandringsleder skrivs särskilda 
instruktioner till utförarna. Oftast handlar det om att undvika sönderkörning av stigen genom 
att virket läggs på stigen och att så få överfarter som möjligt görs. Genom att det sedan görs 
avsyn av trakterna som avverkas, tillsammans med utföraren, så kan eventuella skador sedan 
omedelbart uppmärksammas och justeras. Under Kommunstyrelseförvaltningen finns ett 
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Skogslag som bland annat utför slutjusteringsarbeten utefter leder och andra anläggningar. 
Även mer kvalificerade skogsskötselinsatser invid bebyggelse och friluftsområden som 
Järndammen tas om hand av Skogslaget. 

Mål
Målet med skogsbruket på fastigheten gentemot friluftslivet är, att skapa en skog med höga 
upplevelsevärden. Det innebär att upplevelsevärdet i skogen kring befintliga 
friluftsanläggningar skall underhållas och där det går förstärkas. Skogsmarken skall i övrigt 
kunna nyttjas för friluftslivet på ett för besökaren positivt vis genom att så skonsamma 
brukningsmetoder som möjligt används dock med beaktande av att avkastningskravet inte 
äventyras. Tidigare har häst nyttjats i bland annat känsligare områden för att skapa 
attraktivare skogsbestånd. Så långt det är möjligt väljs lättare maskinsystem. Tillsammans 
med mer utvecklad traktplanering minimeras därmed skador på mark och vegetation.

Variationsrikedomen i skogsmarken är även viktig att framhäva och där det går förstärka. 
Detta sker idag främst genom att ståndortsanpassning sker i varje enskilt bestånd vilket bland 
annat innebär att det blir mer löv på de marker som naturligt skall kunna bära löv. Ett varierat 
landskap ger högre upplevelsevärde samtidigt som de biologiska värdena ökar. Även 
friläggande av kulturlämningar och informationsskyltar kring dessa, liksom naturstigar med 
information, kan öka upplevelsen i frekvent besökta skogar.   
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Riksintresse för naturvård, Natura 2000 samt biotopskyddsområden

Informationsruta

Natura 2000
Gynnsam bevarandestatus – ett nyckelbegrepp

Natura 2000 innebär att alla EU-länder ska vidta åtgärder för att naturtyper och arter i 
nätverket ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus. Det innebär att de ska finnas kvar 
långsiktigt. En rad faktorer kan påverka bevarandestatusen:

* För naturtyper kan det handla om att området är tillräckligt stort, att viktiga strukturer och 
funktioner finns, att de arter som är typiska för området är livskraftiga. En högmosse 
behöver vara oförändrad i storlek och vattentillgången får inte försämras genom dikning. 
Att ljungpipare och trana häckar regelbundet kan också vara ett mått på gynnsam 
bevarandestatus för en högmosse.

* För en art kan det handla om att tillräckligt många individer finns inom området, att 
reproduktionen sker, och att artens livsmiljö är tillräckligt stor. Den större 
vattensalamandern behöver en damm att fortplanta sig i, samt att det finns ett 
lövskogsområde nära intill där den kan övervintra.

 

Fastigheten berörs av två skilda riksintresseområden för naturvård. Det ena ligger i anslutning 
till tätorten på den så kallade kalken, ett urbergkalkstensområde som breder ut sig norr och 
söder om Silvergruvan. Området benämns i dagligt tal som Salakalken med numrering N14. 
Ursprungsområdet sträcker sig geografiskt från Måns Ols – Dalhem – Lärkbackens sportfält i 
norr, över Norbergsvägen via Silvergruvan ner till Finntorpet – St. Hällsta i söder. I öster 
begränsas området av riksväg 67 samt bostadsområdet Hagaberg och i väster avgränsas 
området av bebyggelsen från St. Stampers – Kolarhagen – Johannisbäck – och vidare upp till 
Måns Ols. Till detta område har sedan lagts till Ekeby mosse som är beläget strax nordväst 
om Salakalken och skilt från den senare genom de uppräknade bebyggelseområdena. Det 
andra riksintresseområdet för Naturvård är beläget norr om tätorten, på Stadsskogen. Området 
går under namnet Stensjön – Harsjön med nummer N15. På fastigheten finns ett Natura 2000 
område, detta sammanfaller i stort med riksintresseområdet Salakalken exklusive Ekeby 
mosse.

Riksintresset Salakalken med Ekeby mosse
Salakalken utgörs främst av ett stort sammanhängande urbergskalkområde med äldre 
kalktallskog uppkommen efter det att den äldre gruvdriften upphörde och Sala stad flyttades 
till det läge den har idag. Kalktallskogen är förmodligen den största sammanhängande 
tallskogen på kalk utanför Öland – Gotland. Beståndsstrukturen generellt över området är den 
att tallen över större delen av ytan är beståndsbildande. Smärre områden med djupare 
jordlager hyser granbestånd och i den östra delen, norr om Hagaberg finns ett område på 
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något hektar med ren ädellövskog (ask – almskog). Likaså utefter Gröna gången vid Dalhem. 
I hela området och då främst i de talldominerade delarna märks en påtaglig inblandning av 
ädellöv i mellanskiktet, främst oxel. Även skogsalm, lönn, lind samt ek finns inblandat. 
Markskiktet utmärks av en stor mängd buskarter där inte minst hasseln kan vara lundbildande 
under huvudstammarna. Detta märks främst norr om Silvergruvan. På marken är 
örtrikedomen fantastisk på många ställen vilket naturligtvis hänger ihop med berggrunden, 
men har även ett ursprung i den tidiga markanvändningen som betesmark. Främst hänger den 
blomsterprakten med i de kvarvarande betes- och slåttermarkerna, men även i de glesare 
bestånden och kring de öppna kalkhällar som finns i området (exempelvis Krackelbacken, 
Solbohällarna samt Kullsbohällarna). Även ett par mindre våtmarker är belägna inom 
området. Ett rikkärr i södra delen invid det gamla kalkbrottet Finntorpsbrottet samt en 
fattigare myrtyp vid Kolarhagen, den våtmarken ligger strax på sidan om kalkskållan. De 
biologiska värdena i området är mycket höga och är naturligt knutna till den kalkpåverkade 
floran. En lång rad växter bland kärlväxterna räknas till de sällsyntare och flera av dem är 
rödlistade. Inte mindre än 12 olika orkidéarter är funna i området. Men även bland mossorna 
och de marklevande lavarna finns många för landet sällsynta arter. Bland storsvamparna kan 
det även finnas en mängd hotade arter, kanske främst bland spindelskivlingarna. 
Punktinventeringar av mykologiska föreningen samt ströfynd indikerar höga antal rödlistade 
svampar inom området. Men någon heltäckande inventering av storsvampar har ännu inte 
genomförts. På kalken finns även invid den gamla gruvbyn en mindre nyckelbiotop som till 
del ligger på kommunens mark. Biotopen består av ett askkärr med inblandning av annat löv, 
främst gråal.

Det relativt nyligen tillförda området Ekebymosse är beläget NV om Salakalken och sträcker 
sig parallellt med kalken i nord – sydlig riktning upp till sjön Långforsen. Mossen som till 
stora delar är ett kärr får ta emot mycket vatten från kalken och står under direkt påverkan av 
densamma. Det innebär att stora delar av mossen betecknas som rikkärr och till delar 
extremrikkärr. Här finner vi brunmossesamhällen med mycket intressanta växtsamhällen 
knutna till kalkpåverkade våtmarker. I ytterkanterna finns även till delar mycket 
välutvecklade alsumpskogar med sockelbildningar som står i blankvatten. Ytterst intressanta 
och artrika miljöer! De bäst utvecklade har klassats som nyckelbiotoper. Fastmarksdelarna 
kring Ekeby mosse, som ingår i riksintresseområdets avgränsning, utgörs helt av 
fastmarksholmar samt kantzoner.

Mål
De produktiva skogsmarkerna i riksintresseområdet vid Ekebymosse ingår i stor utsträckning 
i de avsatta ytorna på fastigheten. Myrholmarna är mycket svåra att bruka på grund av att det 
sällan fryser till ordentligt i mossen, varför de har avsatts som nyckelbiotoper alternativt NS 
områden. Ett par nyckelbiotoper samt några områden med särskilda naturvärden finns 
avgränsade i fastmarkskanterna. I övrigt är kanzonerna angivna som spridningskorridorer. 
Målet med skogsbrukandet i dessa kantzoner är att bygga ut dem och förstärka dem för att nå 
full funktion som spridningskorridorer och skyddszoner. Kantzonerna har avgränsats via IR 
kartstudier och detaljavgränsas sedan i fält vid åtgärder i berörda bestånd. 
Restaureringsåtgärder kan ibland bli aktuella för att snabba på processen med nybildning av 
exempelvis död ved eller för att hjälpa fram värdefullt löv.

På Salakalksdelen ligger sedan 1993 en NISP som vi arbetat efter sedan dess. Skogsvården 
här utgår helt från att skapa en så biologiskt värdefull skogsmiljö som möjligt med inriktning 
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på att gynna kärlväxtfloran. Även kryptogamfloran skall hänsyn tas till när vi vet om de 
platser som är aktuella. Friluftslivet skall samtidigt tillgodoses så långt möjligt eftersom det är 
en närströvskog med friluftsanläggningar (se även kapitlet Skolskogar). Åtgärderna inriktas 
helt på att hålla bestånden så friska som möjligt samt vartefter att ljushugga för att gynna 
kärlväxtfloran. Restaureringsarbeten ska utföras och då främst inriktade på de öppna 
gräsbärande ytorna samt hällområdena. Andra punktobjekt kan även förekomma. 
Restaureringsarbetena planeras i samarbete mellan skogsansvarig och ekolog samt 
länsstyrelse (se Natura 2000 avsnittet).

Det framåtsyftande målet med skogsvården kan sammanfattas i att de botaniska värdena skall 
vidmakthållas. Där det bedöms vara möjligt att restaurera områden för att bevara, förstärka 
eller återskapa miljöer för kärlväxtsamhällen eller kryptogamsamhällen, ska det kunna ske 
efter tillstånd från länsstyrelsen. Värdet i området för rörligt friluftsliv skall underhållas 
genom anpassade brukningsformer och i förekommande fall upprensning av sedan gammalt 
hävdade stigar.

Riksintresse Stensjön – Harsjön
Stensjön – Harsjö området är ett av de nytillkomna riksintresseområdena som tillkommit 
under 2000-talet. Hela riksintresseområdet utgörs av våtmarker. I huvudsak sjö men även 
mjukmattemossar av olika typer. De delar av området som ligger på kommunens innehav, är 
den södra halvan av våtmarksområdet. På den delen finns ett antal större och mindre 
myrholmar som bär produktiv skog. De flesta av holmarna är för små för att brukas med 
någon ekonomi, varför dessa betraktas som undantagna från skogsbruk. På en av dessa holmar 
har det tidigare under 90-talet utförts en naturvårdsbränning. Den största fastmarksholmen 
som bär skog är belägen i den västra delen av området. Fastmarksholmen är i indelningen ett 
enda bestånd och har för något år sedan föryngringsavverkats med omfattande hänsyn.

Mål
De biologiska värdena som ligger till grund för riksintresseklassningen är för dagen helt 
knutna till våtmarken. Målet med skogsskötseln är att utveckla fastmarkskantzonerna för att 
gynna de arter som är knutna dit. I huvudsak är det frågan om arter som gynnas av halvöppna 
belysta och uppvärmda brynzoner. Flackare övergångar finns dock och dessa skall knytas till 
spridningskorridorerna som ansluter till området.

Natura 2000 området Salakalken
(För områdesbeskrivning se riksintresset för Naturvård Salakalken.)
Natura 2000 områdena byggs upp kring de två direktiven Fågelskyddsdirektivet och 
Habitatdirektivet. I dessa direktiv finns ett antal utpekade habitat samt arter som unionens 
medlemsstater gemensamt har tagit beslut om att värna särskilt genom att bygga ett nätverk av 
skyddade områden som är representativa för de olika landskapstyperna. Salakalken 
förtecknades 2001 som ett område i det nätverket efter beslut av riksdagen. Detta har sedan 
godkänts i Bryssel. För Salakalkens del vilar beslutet endast på en utpekad art, nämligen 
Hällebräckan13. Den arten finns utspridd på ett antal platser inom området. Växtplatsen är helt 
knuten till fortfarande öppna kalkhällar. Förordnandet som Natura 2000 område innebär för 
markägarna, bland annat all avverkning skall tillställas Länsstyrelsen via Skogsvårdsstyrelsen 
13  Bevarandeplan för Natura 2000-område Salakalken SE0250170. Länsstyrelsen Västmanlands län. 2005.
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för bedömning av om det kan påverka arten på ett negativt vis. Om det finns risk för det ska 
markägaren kunna avkrävas en miljökonsekvensutredning för att visa vad som kan förväntas 
hända med arten på den aktuella platsen. Först därefter kan ett beslut tas i frågan. Natura 2000 
områdets bevarandeplan håller på att revideras av länsstyrelsen vilket kan komma att innebära 
förändringar i skötseln av området. Troligen kommer naturtyper att utpekas och dessa får sin 
skötsel. Hela skiftet, Salakalken (skifte 7), innefattas av Natura 2000 området.

Mål
Att tillsammans med Länsstyrelsen arbeta för att Hällebräckan i området på sikt ska ha 
uppnått gynnsam bevarandestatus vilket kan ske bland annat genom riktade 
restaureringsarbeten antingen som projektarbeten eller som utvecklad skötsel (PF/NS). Även 
den utpekade arten Käppkrokmossa ska bevaras i våtmarkerna. I arbetet ligger även ett ansvar 
för att hålla bevakning på att inte slitageskador uppstår på grund av för stort besökstryck 
(ansvar: skogsansvarig/ekolog beträffande exempelvis skolskogen, ekolog/planerare 
beträffande exploateringar i och omkring området). Den nya bevarandeplanen för Natura 
2000 området infogas i skogsbruksplanen och skogsbruksåtgärder i området sker i enlighet 
med denna plan.

Biotopskyddsområde
Biotopskyddsområde är en skyddsform för små områden med mycket höga naturvärden, 
exempelvis nyckelbiotoper, och regleras i miljöbalken (7 kap 11§) och förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken (SFS 1998:1252). I ett biotopskyddsområde är alla åtgärder 
som skadar naturvärden förbjudna medan markägaren fortfarande äger marken.

På gruvområdet, skifte 7, finns två biotopskyddsområden på kommunal mark. Det är två 
kalkbarrblandskogar, en på 2,4 hektar samt en liten på 0,2 hektar. 

Skifte Bestånd Areal (ha) Ålder Målkod Betäckning Kommentar
7 80 (del av) 2,4 92 NO 2004:304
7 82 (del av) 0,2 92 NO 2004:325 Utgör även del av 

nyckelbiotop

Mål
Kalkbarrskogarna som utgör biotopskyddsområdena bevaras och arter knutna till denna 
specifika miljö värnas med målet att de på sikt ska uppnå gynnsam bevarandestatus.
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Nyckelbiotoper

För att bevara det som finns kvar av biologiskt viktiga habitat, som det idag är en brist av i 
skogsbruket, har dessa identifierats och benämns nyckelbiotoper. Dessa områden har mycket 
höga naturvärden och utgör på olika sätt viktiga livsmiljöer för hotade och missgynnade arter 
i skogen. Att ett område benämns som nyckelbiotop innebär inte att det automatiskt är 
skyddat enligt lag. Många skogsägare, liksom Sala kommun, avsätter alla nyckelbiotoper i 
enlighet med certifieringsåtagandet (6.2.1) och för att dessa områden är så väldigt biologiskt 
viktiga. I vissa nyckelbiotoper gynnas den biologiska mångfalden av viss skötsel, exempelvis 
att avlägsna gran som konkurrerar ut lövträd och skuggar markfloran. Det är därför viktigt att 
sköta nyckelbiotoperna enligt dokumenterade skötselmål (6.2.2).  

Informationsruta

Nyckelbiotop
En nyckelbiotop är en biotop som mer eller mindre tydligt uppvisar höga naturvärden. I 
biotopen ska man finna eller kunna förväntas finna rödlistade arter. Nyckelbiotoperna delas in 
i olika biotoptyper14. En nyckelbiotop får bara innehålla en biotoptyp. Detta innebär att flera 
objekt kan gränsa till varandra om de utgörs av olika typer. Skogsstyrelsen inventerar och 
klassar objekt som nyckelbiotoper enligt deras kriterier för nyckelbiotoper.

På fastigheten har inventering av nyckelbiotoper skett av kommunekologen. Eftersom 
inventeringen, som skett i enlighet med skogsstyrelsens inventeringsmetoder, inte har skett av 
skogsstyrelsen är fastighetens ”nyckelbiotoper” inte klassade som nyckelbiotoper enligt 
skogsstyrelsen. Fastighetens nyckelbiotoper kan ses som potentiellt blivande nyckelbiotoper 
vid en eventuell inventering av skogsstyrelsen. Av större betydelse för skogsbruket och 
naturvården är att dessa nyckelbiotoper innehåller höga naturvärden och behandlas som, ur 
naturvårdssynpunkt, mycket värdefulla objekt. 

Eftersom skogen runt Sala historiskt har brukats hårt, framför allt för att förse gruvdriftens 
behov, finns få bestånd med höga naturvärden. En del av de utpekade nyckelbiotoperna är i ett 
tidigt stadium och har precis börjat eller har förutsättningar att skapa biologiska värden. Ofta 
är dessa områden dessutom små. Därför förstärks de i planmaterialet med förstärkningszoner 
som vid skogliga åtgärder lämnas och alternativt sköts ur ett naturvårdsperspektiv. 
Nyckelbiotoperna binds även ihop med hjälp av spridningskorridorer för att populationer inte 
ska bli isolerade i nyckelbiotoperna. En del av de frivilliga avsättningar som görs (NS och NO 
bestånd) kan förhoppningsvis med tiden utveckla så höga naturvärden att de också kommer 
klassas som nyckelbiotoper. På Stadsskogen har fem områden identifierats som lämpliga 
nyckelbiotoper och ytterligare en föreslås klassas som nyckelbiotop (bilaga 1). Dessutom 
föreslås att kalkområdena på Salakalken klassas som nyckelbiotoper, eftersom marken är 
kalkrik och därav hyser en stor biologisk mångfald. På kalken finns även invid den gamla 
gruvbyn en mindre nyckelbiotop som till del ligger på kommunens mark. Biotopen består av 
ett askkärr med inblandning av annat löv, främst gråal.

14  Enligt: Handbok för inventering av nyckelbiotoper. 2005. Skogsstyrelsen.
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Områden med särskilda naturvärden

Utöver formellt skyddade skogar, exempelvis genom Natura 2000, riksintresse, biotopskydd 
eller nyckelbiotoper som beskrivits tidigare, bygger det svenska skogsbruket på att 
skogsbrukare frivilligt avsätter områden för naturvårdändamål, så kallade frivilliga 
avsättningar. I den gällande skogsbruksplanen har bestånden målklassificerats och beskrivits 
med de skogliga parametrar som är det gängse förekommande i skogligt planmaterial. Ur det 
materialet går det att läsa ut de bestånd som innehåller mer naturvärden än de som finns i de 
vanliga produktionsbestånden (PG), det vill säga mer än 15 % naturhänsyn i beståndet. På 
fastighetsdelen som beskrivs i den här planen (2011) har hittills identifierats 292 olika bestånd 
med naturvärden som är mer omfattande än den generella hänsynen (PG =< 15 % 
naturhänsyn).

PF (produktion förstärkt hänsyn) eller som det står i planen K (kombinerade mål) samt NS 
(naturvård skötsel) och NO (naturvård orörd) förekommer på fastigheten i mindre omfattning. 
Totalt omfattar de tre målklasserna 15,1 % (642 ha) av den produktiva skogsmarken (4260 
ha). Fördelningen är som följer: 134 stycken bestånd målklassade som PF med en areal på 
328 ha (7,7 %), 45 bestånd med målklassningen NS bestående av 130 ha (3,0 %) samt 113 
stycken bestånd klassade som NO med en areal på 185 ha (4,3 %). Till detta skall sedan 
läggas spridningskorridorer som successivt nu restaureras till att fungera som spridningslinjer 
i landskapet och på sikt kommer att hysa naturvärden.

Utöver avsättningar på produktiv skogsmark undantas även impediment (mark som 
producerar mindre än 1 m3sk virke per hektar) från skogsbruksåtgärder (6.2.1). På denna 
fastighet finns 590,2 hektar impediment (503,9 hektar myr och 86,3 hektar berg). 

Områden avsatta från skogsbruk.
Antal Areal (ha) % (av prod. skogsmark)

PF 134 328 7,7
NS 45 130 3
NO 113 185 4,3

Impediment 590,2

Sveriges skogspolitik är uppbyggd så att som komplement till avsättningar genom formellt 
skyddad skog ska markägare frivilligt avsätta områden med höga biologiska, kulturella eller 
sociala värden. Att öka andelen frivilliga avsättningar bland landets markägare ingår även 
som ett av delmålen för att nå upp till miljömålet Levande skogar. För certifierade markägare 
ingår även dessa frivilliga avsättningar som ett av åtagandena, minst 5 % av den produktiva 
skogsmarksarealen ska undantas (6.4.1, 6.4.2 samt 6.4.3). För huvudfastigheten innebär detta 
att 315 hektar frivilliga avsättningar, enligt FSC:s definition (NO och NS bestånd inklusive 
nyckelbiotoper), motsvarande 7,3 % av arealen produktiv skogsmark. Vid avsättning av 
skogsmark för naturvårdsändamål ska vattenmiljöer beaktas (6.5.16).
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Vetenskapliga bristanalyser15 har visat att de mest krävande arterna behöver ha minst 20 % av 
sin ursprungliga livsmiljö bevarad i landskapet för att populationerna ska bestå. Detta behov 
täcks till viss del av redan formellt skyddad skogsmark och de generella hänsynen inom 
skogsbruket. Utöver detta behöver minst 12 % av den produktiva skogsmarken avsättas från 
skogsbruk, inom den hemiboreala regionen som Sala kommun tillhör, för att nå upp till 
tröskelvärdet för krävande arter. Dessutom måste ett aktivt återskapande av skogliga
livsmiljöer påbörjas i en gradvis ökande omfattning i 5 % av den produktiva skogsarealen. I 
bristanalysen påpekas också att vid val av bestånd som avsätts från skogsbruk är det två saker 
som är viktiga att tänka på, representativitet och konnektivitet. Med representativitet menas 
att varje skogsmiljö måste analyseras var för sig och nätverket av dessa byggas upp utifrån 
deras egenskaper. Detta eftersom specialiserade arter, exempelvis en hackspett som lever i 
lövskog, inte är hjälpt av att arealen gammal granskog ökar. Skogsmiljöerna får dessutom inte 
ligga för långt ifrån varandra, det vill säga konnektiviteten är viktig. Värdefulla områden ska i 
första hand ligga nära varandra och vara sammanlänkade i nätverk. I andra hand kan mer 
isolerade områden skyddas och påbörja arbetet med att restaurera skogsmiljön däremellan.

Mål
En målbeskrivning för bestånden utifrån en kategoriindelning har gjorts, vilket innebär att 
flera bestånd sammanförs under samma målformulering och beskrivning, för att undvika allt 
för stor detaljeringsgrad och en stor mängd upprepningar. Kontinuerlig översyn sker sedan 
löpande i linjearbetet, det vill säga i planeringen av skötselåtgärder i produktionsbestånden, 
där vi prövar om det kan finnas anledning till att göra omklassningar i de angivna 
målklasserna. Syftet kan vara fler till att ständigt ha den aspekten med. Dels kan det vara 
frågan om att få en bättre fördelning av bestånd eller beståndsdelar i de olika typerna av 
undantagna skogstyper (i förhållande till fördelningen på fastighetsnivå). Dels kan det vara 
fråga om förstärkningsarbeten för att bygga på för svaga/små värdekärnor. Men det kan även 
röra sig om rent nyskapande vilket torde komma att främst gälla löv i form av asp och i viss 
mån ädellöv. Bland annat kommer det att under 2005 utföras en större genomgång av 
bestånden på skifte 4: s västra delar där ett stråk med urbergskalkkörtlar behöver undersökas 
med avseende på kärlväxter och storsvampar. Samtliga bestånd har idag målklass PG men 
omklassningar kan bli aktuella beroende på utfallet av inventeringen. 
 
Utpräglat olikåldrig och skiktad naturskog med riklig förekomst av 
gamla/grova träd och rikligt med grövre död ved i olika nedbrytningsstadier
Detta är i stort sätt vad man siktar mot med alla avsättningar, en naturskogsdynamik med 
biologiskt viktiga strukturer. Dessa skogar ska undantas skogsbruksåtgärder, som inte främjar 
den biologiska mångfalden, enligt certifieringen (6.2.1). På fastigheten finns bara ett par 
bestånd som platsar in i denna klassning. Detta eftersom det ofta saknas någon del exempelvis 
rikligt med grov död ved. Inte ens nyckelbiotoperna uppfyller detta kriterium alla gånger.

Skifte Bestånd Ålder Hkl Målklass Beskrivning
4 371 164 S3 PG Gamla granar, tallar och litet inslag gamla björkar och aspar. 

Gott om död ved i olika nedbrytningsstadier, både liggande och 
stående. Borde omklassas till NS. Åtgärd: försiktigt 
underhugga gran, utan att förstöra naturskogskaraktären, och ta 
ut som biobränsle för att få upp ny generation tall. Framför allt 
skapa bryn vid åkerkanten med friställda grova lövträd.

15  Exempelvis: Angelstam. P & Mikusinski. G. 2001. Hur mycket skog kräver mångfalden – en svensk 
bristanalys.
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2 43 S2 PG Brann för ngr år sedan, gammal tallskog. Föreslås omklassas 
till NS.

1 211 S2 PF Föreslås omklassas till NS.

Mål
Dessa bestånd kan behöva skötselåtgärder för att få föryngring av framför allt tall och behålla 
den olikåldriga, skiktade strukturen. Skötsel i form av huggning av gran. 

Uppföljning

Frivilliga avsättningar.
2004 2011

Antal Andel (%) av 
tot. antalet 
avsatta bestånd

Areal 
(ha)

Andel (%) 
av prod. 
skog

Antal Andel (%) av 
tot. antalet 
avsatta bestånd

Areal 
(ha)

Andel (%) 
av prod. 
skog

PF (K) 139 50,5 380 8,9 134 45,9 328 7,7
NS 21 7,6 47 1,1 45 15,4 130 3,0
NO 115 41,8 172 3,9 113 38,7 185 4,3
Total 275 100,0 599 11,7 292 100,0 642 15,1

Arealen avsättningar har ökat med 43 ha sedan 2004. Andelen avsatt areal av 
produktionsskogsmark har stigit från 11,7 % till 15,1 %. Frivilliga avsättningar som 
undantagits andra åtgärder än skötsel för att bevara biologiska mångfalden (NS och NO 
bestånd) har ökat från 219 hektar (5,1 % av den produktiva arealen) till 315 ha (7,3 % av 
produktionsarealen). Certifieringskravet på 5 % avsatt areal uppfylls därmed med marginal. 
Det totala antalet bestånd målklassade som naturvärden mer omfattande än de generella 
hänsynen i PG har ökat från 275 stycken 2004 till 292 stycken 2011. Antalet bestånd med 
kombinerade mål (K) har minskat med fem bestånd. Bestånd klassade som NS har ökat med 
mer än dubbelt så många och NO ha minskat med två bestånd. Register över de bestånd som 
är målklassade enligt PF (K), NS och NO finns i bilaga 2, uppdelade utifrån den naturtyp de 
utgör.
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Målbeskrivning för avsatta bestånd

Bestånd som helt eller delvis avsatts från skogsbruksåtgärder (NO, NS och PF bestånd) 
beskrivs här utifrån den naturtyp de utgör. Syftet med avsättningarna är att spara värdefulla 
miljöer undan skogsbruksåtgärder, både miljöer representativa för regionen och ovanliga 
miljöer med höga biologisk värden. På huvudfastigheten domineras de avsatta områdena av 
överårig tallskog och tallskog på kalkmark, detta återspeglar de naturliga förhållandena på 
fastigheten med stora arealer med torr-frisk tallmark och ett stort kalkinslag vid gruvområdet. 
De naturtyper som återfinns i mindre utsträckning bland de avsatta områdena, framför allt 
olika typer av lövskog, är även sparsamt förekommande i övrigt på fastigheten. Register över 
bestånden ordnade efter naturtyp finns i bilaga 2.

De avsatta beståndens fördelning på naturtyper för huvudfastigheten som helhet.

Tallskog

Överårig tallskog
Överårig tallskog, med varianterna 
åstallskog, hälltallskog, myrholmar samt 
skogliga våtmarker, karakteriseras av en 
nära nog total dominans av tall bland 
huvudstammarna. Överårig tallskog på 
kalkmark behandlas separat. Underväxt av 
gran och i viss mån löv på bördigare fläckar 
och i diffusare drog kan förekomma men är 
oftast inte så frekvent att de på sikt kommer 
att ta överhand om ståndortsanpassningen 
även fortsättningsvis får gälla fullt ut. 
Skogsbestånden är ofta mer eller mindre frekvent nyttjade av rörligt friluftsliv och har 
påfallande ofta i den gamla planen betecknats som S3 bestånd. De överåriga tallskogarna 
återfinns framför allt i de norra delarna av markinnehavet, på Hundskogen och Norra 
Järndammen. Dessa miljöer är inte de artrikaste, det handlar mer om fattigare ristyper, i dessa 
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miljöer går det på vissa platser att hitta rödlistade arter som mosippa och ryl. Om det 
förekommer inslag av äldre generationer av tall uppträder ibland talltickan och 
vintertaggingen på dessa träd. 

Mål
Att genom selekterad gallring i de tre gallringsstegen välja ut trädindivider utöver plusträden, 
som tillåts att följa med genom skötselstegen och sett på framtiden, bildar ett inslag av 
överåriga träd i flergenerationsbestånd. Träden skall så långt möjligt avspegla 
bonitetsvariationerna i beståndet. Evighetsträden ingår bland dessa träd.
I de talldominerade skogar som är belägna i tätortsnära miljöer skall förutom de ovan angivna 
inriktningsmålen även vägas in att variationerna i beståndet förstärks, eller om sådana inte 
finns, tillskapas. Detta kan göras exempelvis genom att luckor alternativt variation i 
förbanden skapas/tillämpas, eller ”brynmiljöer” inne i beståndet tillskapas. Särskild vikt skall 
även läggas på att risrensa stigar efter slutförd avverkning.  

Tallskog på kalkmark
De överåriga kalktallskogarna i Sala är helt koncentrerade till skifte 7 Silvergruvan och till de 
östra delarna av skifte 4 Södra Järndammen. I det senare skiftet uppträder kalken mer som 
körtlar utspritt i de östra delarna.

Mål
För skifte 7 Silvergruvan gäller de rekommendationer som beskrivs i gällande NISP. 
Arbetena inriktas helt på att dels underhålla de öppna kalkhällsområdena och gallra 
tallbestånden så att de behålls så ”luftiga” att kärlväxtfloran inte går tillbaka i omfattning. 
Dels bibehåller mellanskiktet av ädellöv. I sammanhanget skall särskild vikt läggas på att 
arbeta med hällebräckan för att säkerställa och långsiktigt bibehålla gynnsam bevarandestatus 
före arten. Det arbetet måste utföras i samarbete med länsstyrelsen och finns vidareutvecklat i 
den skötselplan som länsstyrelsen skall ta fram i samarbete med Sala kommun. För berörda 
bestånd i skifte 4 Södra Järndammen inriktas hänsynen på att bibehålla variationen i 
bestånden med gynnande av ädellövinslaget. PF 70 % bör överallt gälla där inte innehållet 
bland marksvamparna kräver målklassning NS.

Barrblandskog

Äldre barrblandskog
På huvudfastigheten tillhör inte 
barrblandskogen den dominerande 
skogstypen. De delar av fastigheten som 
bär barrblandskog återfinns oftast ut mot 
odlingsbygderna och på bördigare partier 
i anslutning till inägor och odlingar. 
Barrblandskogarna är i regel mycket 
välskötta skogar som om inte bestånden 
är angripna av rotticka eller på annat sätt 
är belastade med skador, genom den 
historiska skötseln, får en allt större 
grandominans. Eftersom bestånden i 
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regel har en högre produktionskapacitet blir även skogen längre och grövre och det är även 
här som ett litet inslag av mer eller mindre solitära eller gruppställt löv finns. Även här 
förekommer avvikande drag av skogstyper i de fuktigare drogen och vätarna.

Mål
Att på sikt åstadkomma barrblandbestånd med inslag av grova till övergrova barrträd som får 
bli stommen i de evighetsträd som ställs ut i bestånden. Andelen grova lövträd, solitära 
och/eller i grupper tillåts öka med 15 % samt att genom aktiv skötsel tillskapandet av 
trädformig sälg och rönn vid återbeskogning åstadkommer15 trädformiga individer av var art/
ha där förutsättningar för det finns. Är tillgången sämre än så arbetas med det inslag som finns 
men med det målet att det skall finnas både trädformiga individer och bukettindivider. 

Barrblandskog på kalkmark
På den kalkrika marken på skifte 7, Silvergruvan, finns drygt 16 hektar barrblandskog. 
Markens kalkinnehåll ger särskilda förutsättningar för framför allt markväxtligheten med en 
rik svampflora.

Mål
I barrblandskogarna på kalkmark är målet att den kalkkrävande markfloran av framför allt 
marksvamp och även örter främjas för att nå gynsam bevarandestatus.

Lövskogar

Beståndsbildande äldre löv
Ytterst lite beståndsbildande 
äldre löv finns på fastigheten. 
Det som finns är uteslutande 
lokaliserat till randområdena ut 
mot odlingsbygderna. 
Kantbestånd och gamla 
hagmarker är de kulturbestånd 
med ett förflutet som betesmark 
i huvudsak som bär detta äldre 
löv. I övrigt är det gamla lövet 
på fastigheten förekommande 
som ett sporadiskt inslag i de 
bördigare bestånden.

Mål
På kort sikt (5 år), tillskapas 10 bestånd med dominans av medelålders eller äldre löv. På lång 
sikt styrs utvecklingen av skötseln i lämpliga bestånd så att lövet kommer att dominera och 
tillåts vara dominerande under beståndets hela omloppstid. Lövet skall i huvudsak tillåtas 
utveckla biologiska värden (PF 60 %). Den sammanlagda ytan av dessa bestånd bör uppgå till 
10 ha.
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Lövskog på lösjord samt alsumpskog
Detta är mycket artrika skogsbiotoper där artrikedomen ökar med ökande tillgång på vatten. 
De flesta skogsbestånden av den här typen är sedan lång tid tillbaks utdikade men de som 
fortfarande återstår hotas idag av inväxande gran. Mest påtagligt är detta på torrare lösjordar.

Mål
Att samtliga kvarvarande bestånd som är odikade eller med diken som inte längre fungerar 
(nytt naturtillstånd inträtt), bibehålls som lövbiotoper. Sälg i övergångsområdena mot frisk 
mark framröjs.

Kalkädellövskogar samt blandskogar med löv på kalk
Lövskogar på kalkmarker är en ovanlig skogstyp på Sala kommuns mark men den skogstypen 
är desto intressantare genom sin artrikedom. Dessa finns framför allt på skifte 7, Silvergruvan, 
men även till viss del på skifte 4, Söder Järndammen. Ädellövet har i dessa lövskogar en 
framträdande roll och är de ända skogar med ädellöv på fastigheten. Framförallt är det oxel 
och skogsalm som är mest frekvent, men inslag av lönn, lind och ask finns. För den senare 
framförallt där det är lite fuktigare. Ädellövet är beståndsbildande i några bestånd med den 
definition som används idag, men till yta omfattar dessa skogar ett fåtal hektar.

Mål
Att för framtiden bevara de bestånd som domineras av ädellövet som ädellövbestånd. Det 
innebär bland annat att skötseln inriktas på att ta bort uppväxande barrväxtlighet samt att i 
skötseln förbereda för att äldre i beståndet solitära grova ädellövträd kan utvecklas. Målet 
skall vara minst 15 sådana ädellövträd i proportionell fördelning över förekommande ädellöv i 
beståndet. Om möjlighet finns skall både solbelysta individer röjas fram och sådana som får 
stå i halvskugga inne i beståndet.

Skogen på gruvområdet har historiskt varit betad och hårt brukad i och med gruvdriften. Detta 
skapade en öppen skog med ädellöv och framför allt en ljuskrävande markflora. För att 
behålla ljusinsläppet, både för markfloran och lövträden, kan skötsel i form av plockhuggning 
av gran vara aktuellt i många bestånd. En del områden, framför allt torra hällmarker med tall 
och ek kan lämnas för fri utveckling eftersom sommartorka här håller konkurrerande 
växtlighet borta. Floran på hällmarkerna är även störningskänsliga och att undvika maskiner 
på dessa bevarar exempelvis hällebräckans lokaler. För att behålla och förbättra kvaliteten på 
ädellövbestånden behöver förutsättningar för föryngring skapas för att ge en flerskiktad skog 
med stor variation. Detta sker lämpligen med luckhuggning eller liknande metoder. För att 
öka ädellövinslaget kan föryngringsåtgärder göras i bestånd med befintligt lövinslag. Även 
försök med nyetablering av ädellöv i bestånd kan göras i liten skala genom exempelvis 
luckhuggning. Detta ska dock noga planeras och nyttan med ädellöv ska jämföras mot värdet i 
den skog som redan står där. Det finns även väldigt värdefull tall och granskog på kalkmark 
med framför allt en värdefull kalkkrävande svampflora.   
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Spridningskorridorer

I hårt brukade skogar minskar ofta mängden av vissa, biologisk viktiga, habitat. Som nämnts 
tidigare är gammal skog, lövrik skog och skog med mycket död ved en brist i dagens skogar. 
De områden man hittar som är av sådan karaktär att de kan hysa hotade arter eller anses vara 
av stort naturvårdsvärde avsätts från skogsbruk, genom olika former av skydd eller som 
nyckelbiotop eller annan frivillig avsättning från skogsbruket. Men detta är oftast inte 
tillräckligt för att arterna ska kunna överleva. Blir landskapet fragmenterat isoleras 
populationer och arternas fortlevnad hotas. För att undvika fragmentering i landskapet är en 
effektiv metod att avsätta korridorer som förbinder de viktiga naturtyperna. Eftersom 
korridorerna består av samma naturtyp som de områden de sammanbinder kan arterna 
förflytta/sprida sig till mellan habitaten. På så vis upprätthåller man mer livskraftiga 
populationer. 
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Hänsynskrävande arter

Många arter har minskat i populationsstorlek i skogslandskapet. Utgångspunkten för 
bevarande av hotade arter är arbetet med att säkra substrattillgången och miljöer av rätt 
kvalité och mängd, utgående från fastighetens förutsättningar. Till stor del skapas dessa 
kvalitéer genom övriga mål och uppfyllandet av berörda indikatorer, exempelvis gammal 
skog, död ved och lövskog. (Målbeskrivning av ”gynnsamt bevarandetillstånd” vilket anges i 
de formulerade målen).

Artdatabanken sammanställer vart femte år en lista över hotade arter i Sverige, Rödlistan16. 
De arter som klassas som rödlistade ska skogsbrukare, enligt FSC standarden (6.2.3 och 
6.2.4), genomföra åtgärder för att säkra förekomsten av. Dess förekomst och hänsyn ska 
dokumenteras och utvärderas. Åtgärderna kan innefatta detaljhänsyn eller hänsynsytor vid 
skogsbruksåtgärder eller genom avsättningar av skog.

För att bevara de hotade arterna och deras livsmiljöer arbetar Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna med att ta fram åtgärdsprogram17 för dem. Åtgärdsprogrammen syftar till att 
öka kunskapen om arterna och deras skötsel. Målet är att programmen ska leda till att 
naturmiljöer återskapas för särskilt hotade arter och miljöer. Åtgärdsprogrammen kan handla 
om en enskild art, flera arter sammanslaget eller för en hotad naturmiljö.

Miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv”18, som ska uppnås till 2020, anger att den biologiska 
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. För att uppnå det ska arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer värnas. Delmålen säger att 2010 skulle förlusten av biologisk 
mångfald vara hejdad i Sverige och år 2015 ska bevarandestatusen för hotade arter ha 
förbättras så pass att antalet arter klassade som hotade har minskat med 30 % jämfört med år 
2000.

Rutin
Vid fynd av eller information om lokaler för hänsynskrävande och rödlistade arter noteras 
dessa i skogsbruksplanen både i avdelningsbeskrivningar och i kartmaterialet.  

Mål
Målet är ett ökande antal rödlistade arter, bland de arter som kan förväntas finnas i vår 
naturgeografiska region och bland de substrat- och naturtyper som finns representerade på 
fastigheten. För att på lång sikt uppnå gynnsam bevarandestatus för dessa arter. Arbetet 
fokuseras på de arter som är kända på fastigheten och som hittas framöver. Parallellt skapas 
förutsättningar för återetablering av hotade arter som varit försvunna från fastigheten genom 
skapande av viktiga strukturer. Delmålet är att artutarmningen på fastigheten skall vara hejdad 
till år 2020, i enlighet med miljömålet Ett rikt växt och djurliv.

16  Gärdenfors, U. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 – The 2010 redlist of swedish species. SLU, Uppsala, 
Sweden. Officiell hemsida: www.artdata.slu.se

17  Läs mer om Åtgärdsprogram på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se.
18  Miljömålsportalen, www.miljomal.se.
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Hänsynskrävande arter på fastigheten

Tjäder och stora rovfåglar
Tjäder och stora rovfåglar är ofta missgynnade i landskap med hårt brukad skog. Förekomst 
och hänsyn gällande rovfågelbon och tjäderspelplatser ska dokumenteras och åtgärder ska 
genomföras för att skydda dem (6.2.5). På fastigheten finns i dagsläget två kända 
tjäderspelplatser. Bon för stora rovfåglar är svåra att hitta och i dagsläget finns inga kända 
rovfågelbon på fastigheten. Exakt lokalisering av tjäderspelplatser och eventuella rovfågelbon 
är konfidentiella. 

Mosippa (Pulsatilla vernalis)
Mosippan är klassad som Starkt hotad (EN) i rödlistan. Mosippan är en flerårig ört med 
huvudutbredningsområde runt Östersjön. Mosippan har minskat med 50 % under de 50 
senaste åren i Mellansverige. Mosippan växer i anslutning till rullstensåsar och sandfält och 
förekommer på torra tallhedar, ljunghedar och andra hedartade marker. Växtplatserna är ofta 
gläntor åt söder i soligt läge med tidig snösmältning. Mosippan konkureras ut av blåbärsris 
och ljung. Fröna behöver blottad jord efter markstörningar för att kunna gro. Markberedning 
vid skogsbruk och bränning av hedartade områden kan vara positivt för arten. Skogsgödslig 
ska undvikas eftersom den högre näringstillgången gör att mosippan konkurreras ut av 
exempelvis blåbärsris. För att gynna mosippan behövs åtgärder vid lokalerna som gallring i 
skogsbestånd för ökat ljusinsläpp. Störningar är ett viktigt inslag, exempelvis brand, bete eller 
manuell krattning och röjning av ljung.19 Mossippan ingår i åtgärdsprogram för brandgynnad 
flora som håller på att arbetas fram av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

På huvudfastigheten finns Västmanlands största förekomster av mosippa. Det finns fyra 
växtplatser inom gruvområdet (skifte 7) samt ett bestånd på Skatslätten (Hundskogen 
skifte 1)20. Mosippans lokaler behöver skyddas och det behövs även en viss skötsel för att 
undvika skuggning. Troligtvis finns en stor fröbank vid gruvområdet och goda förutsättningar 
att föryngra och utöka beståndet. Rätt förutsättningar behövs dock i form av markstörning i 
sydlänta, ljusa, magra tallmarker.

Ryl (Chimaphila umbellata)
I rödlistan är ryl klassad som Starkt hotad (EN). Rylen är ett vintergrönt ris med en 
minskande förekomst i Norden. Rylen har liknande habitatkrav som mosippan, den är 
ljuskrävande och växer på magra, gärna kalkpåverkade jordar (ej sura jordar). Glesa 
tallskogar på mineraljord eller hällmark utgör rylens livsmiljö. Rylen kräver en 
ljusgenomsläplig skog och granetableringar i tallskog medför därför ofta en sluten skog och 
rylen missgynnas. Stormfällning av enstaka träd och lätt gallring ger förutsättningar för rylen 
att fortleva. Rylens frön är små och behöver naken jord för att etablera sig, därför påträffas 
den ofta längs stigar, vid rotvältor och andra markblottor. Skogsbete och bränder som skapar 
öppna skogar med tunt humustäcke gynnar rylen. Rylen tål inte allför kraftig exponering, som 
exempelvis slutavverkningar, och riskerar då vårvintertorka och att bli utkonkurrerad av 
hyggesvegetation. Körskador, markberedning och mycket hyggesavfall på växtlokalen hotar 
också rylen. Rylen har svårt att konkurrera med blåbärsris, med ökad kvävebelastning genom 

19  Peter Ståhl 2001. Rev Margareta Edqvist 2006. ArtDatabanken, SLU 2010-01-19
20 Rehnberg M. 2008. Inventering av mosippa Pulsatilla vernalis och ryl Chimaphila umbellata 2004. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län.
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luftföroreningar och skogsgödsling övergår lingontallskogen till blåbärstyp och rylen 
konkurreras ut.

Lokaler med ryl undantas avverkning, markberedning och skogsgödsling. Lokalerna tillåts 
inte växa igen, uppväxande gran hålls efter. Tidiga röjningar och gallringar är, enligt dagens 
kunskap, gynnsamma. Ett alternativ är att vid kraftigare skogsbruksåtgärder ställa en tät 
skärmträdsställning. För att föryngra rylen behövs naturvårdsåtgärder i form av 
naturvårdsbränning, bete eller liknande störningar.21 På huvudfastigheter finn två kända 
lokaler med ryl, en på gruvområdet (skifte 7) och en vid Nykolningen på stadsskogen (skifte 
4)22. Register med beskrivning av växtplatser och framtida skötsel finns i bilaga 3. Båda 
bestånden har goda framtidsutsikter men kan behöva skötselåtgärder i form av röjning av 
gran.

Hällebräcka (Saxifraga osloënsis)
Hällebräckan är klassad som Sårbar (VU) i rödlistan. Hällebräckan är en ettårig ört som är 
endemisk för Skandinavien. Hällebräckan är knuten till kalkberggrund och kalkrika jordarter 
och växer på berghällar med tunt jordtäcke, nästan alltid u ett småskaligt jordbrukslandskap. 
Beståndsstorlekarna varierar mycket från år till år, beroende bland annat på vårtorka som 
hindrar frösättnigen. I och med minskad hävd växer markerna igen och hällebräckan hotas, för 
att bibehålla bestånden behövs ett återupptagande av bete. Även spridning av hällebräckan till 
nya platser underlättas om omgivande områden hävdas. Bestånden är känsliga för 
beskuggning och riklig förna, liksom gödsling av omkringliggande mark som skadar 
vegetationen på hällarna. Hällebräckans spridning och föryngring har gynnats av anläggandet 
av kalkbrott som skapar lämpliga miljöer för nyetablering av hällebräcka. I och med 
nedläggningen av många kalkbrott under 1900-talet har hällebräckan minskat i antal. 23 
Hällebräckan ingår i EU:s habitatdirektiv vilket medför en ökad möjlighet till skydd. 
Hällebräckans åtgärdsprogram är under arbete av Länsstyrelsen i Örebro län.

På fastigheten finns hällebräckan vid gruvområdet, skifte 7, som är ett Natura 2000-område 
just utifrån förekomsten av hällebräcka. Hällebräckan växer på sju platser inom skiftet och 
dessa har benämnts skötselområden för hällebräcka. Fem av dessa skötselområden finns på 
kommunägd mark, ett område gränsar till kommunalägd mark och ett område är helt utanför 
kommunägd mark.24 Skötseln består av genomgallring av omkringliggande bestånd för att 
behålla en öppen skog med mycket ljusinsläpp samt störningar av olika slag, exempelvis bete, 
krattning och lieslåtter. En anan viktig del är att informera skolor, företag och andra som har 
aktivteter i området om hällebräckan och dess betydelse för att inte oavsiktlig nedtrampning 
ska ske.

Fältgentiana (Gentianella campestris)
Fältgentiana är rödlistad och klassad som starkt hotad (EN). Fältgentiana är en tvåårig ört som 
bildar en bladrosett första sommaren och blommar andra sommaren. Stjälken är enkel eller 
grenig, 5-20 cm hög. Fältgentiana förekommer i hela landet upp till södra Västerbotten och

21  Lars Ericson & Torleif Ingelög 1984. Rev. Peter Ståhl 1997. ArtDatabanken, SLU 2010-01-19
22  Rehnberg M. 2008. Inventering av mosippa Pulsatilla vernalis och ryl Chimaphila umbellata 2004. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län.
23  Bengt Jonsell 1992. Rev. Mora Aronsson 1998. ArtDatabanken, SLU 2010-01-19
24   Bevarandeplan för Natura 2000-område Salakalken SE0250170, Länsstyrelsen Västmanlands län 2005.
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Jämtland25. Fältgentiana är starkt knuten till ogödslade slåtter- eller betesmarker. Det 
förändrade jordbruket med upphörande av slåtter och bete på ogödslade gräsmarker samt 
införandet av gödsling av naturbetesmarker, har orsakat fältgentianans kraftiga tillbakagång. 
Etablering genom groddplantor är beroende av ett tunt förnalager, vid för tjockt förnalager 
sker ingen rekrytering. Dessutom missgynnas plantorna av hög vegetation. Detta gör att 
fältgentianan är beroende av hävd som håller tillbaks vegetationen och förnaansamling. Hävd 
är alltså den åtgärd som behövs för att bevara fältgentianan. Bäst åstadkoms bäst genom 
slåtter med efterbete. En möjlighet, om slåtter inte går att genomföra är att förskjuta 
betesläppet till mitten-slutet av juli för att undvika det mest intensiva betet. Viktigt är också 
att förbättra förutsättningarna för spridning av fältgentianan, vars spridningsmöjlighet nästan 
helt försvunnit eftersom den traditionella hanteringen av slåtterhö upphört. Även betesdjurens 
rörlighet över landskapet har minskat. Spridningen kan underlättas med ökad användning av 
ängshö eller genom medveten fröspridning mellan lokaler. Ett åtgärdsprogram för fältgentiana 
kommer att upprättas. På fastigheten finns fältgentiana inom tre områden på Salakalken 
(skifte 7), se bilaga 3.

Rödlistade marksvampar
Violgubbe och fjälltaggsvampar är marklevande storsvampar som bildar mykorrhiza med 
olika trädarter. Många av arterna i dessa släkten växer i fuktiga, örtrika granskogar och andra 
kalkrika barrskogar, några växer på torr, tallbevuxen sandmark. De växer oftast på kalkrik 
eller brandpräglad mark och kräver en lång skoglig kontinuitet för att ha en stadig tillgång på 
gamla värdträd för symbios. I dessa regioner bildas mykhorriza framför allt med gran och tall, 
rötterna från dessa träd kan, till skillnad mot lövträdens, inte överleva en avverkning. Det är 
därför avgörande för dessa svampar att den skogliga kontinuiteten behålls. Plockhuggning av 
enstaka träd kan vara en hållbar skötselmetod för områden med dessa marksvampar, eftersom 
mycelet då har en chans att söka symbios med andra gamla träd inom räckhåll. Försurning 
och övergödning är andra hot som missgynnar dessa kalkkrävande svampar. Både violgubbe 
och fjälltaggsvampar har mycket begränsad spridningsförmåga och spridningshastighet. Det 
är därför viktigt att bevara deras befintliga habitat eftersom de inte kan förväntas sprida sig till 
nya vid en eventuell skogsbruksåtgärd. Många andra hotade arter har kontinuitetsskogen som 
livsmiljö och i ett område med violgubbe eller fjälltaggsvamp finns ofta fler rödlistade arter 
som inte överlever den snabba omställning som sker i produktionsskogen. De är därför 
vanliga som signalarter för att identifiera värdefulla miljöer. Eftersom violgubbens och 
fjälltaggsvamparnas utbredningsområde minskar har ett åtgärdsprogram upprättats för dem 
och deras livsmiljö. Ett mål är att klassa alla fyndplatser som nyckelbiotoper och ge dem 
formellt skydd, vilket i första hand gäller de mest värdefulla fyndlokalerna. Enligt den 
nationella strategin för formellt skydd av skog26 har Sverige ett särskilt ansvar att skydda 
kalkbarrskogar, vilka de värdefulla områdena med violgubbe och fjälltaggsvamp omfattas av. 
För några av fjälltaggsvamparna samt violgubben har Sverige även ett särskilt stort 
internationellt ansvar eftersom stora delar av de europeiska populationerna finns här. I 
områden utanför de skyddade lokalerna för violgubbe och fjälltaggsvamp är det lämpligt att 
skapa livsmiljöer för att främja spridningen av dessa. Skogsbete är en bra skötselmetod 
eftersom det håller markvegetationen låg. Ett visst träduttag kan göras men gamla granar ska 

25 Bengt Jonsell, Örjan Nilsson & Tommy Lennartsson 1992. Rev. Tommy Lennartsson 1998. 
ArtDatabanken, SLU 2010-01-19.

26  Nationell strategi för formellt skydd av skog. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 2005.

34



sparas. Man bör behålla ett relativt tätt trädskikt för att undvika att kraftig och tät 
markvegetation växer upp.27

En av länets finaste lokaler för kalkgynnade barrskogssvampar finns på stadsskogen (skifte 4, 
intill Snarpsätravägen). Den gamla barrskogen uppvisar en trädkontinuitet och ett kalkinslag i 
marken vilket ger den värdefulla marksvampfloran. Två andra värdefulla lokaler finns på 
gruvområdet (skifte 7). Rödlistade marksvampar finns på fler lokaler på fastigheten, se 
register i bilaga 3.

27 Andersson L, Carlsson R-G, Fasth T, Jacobsson S & Johansson K-A. 2010. Inventering av violgubbe 
(Gomphus clavatus) och rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodon spp.) i Västmanlands län 2008. Länsstyrelsen i 
Västmanlands län.
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Gammal skog

Skogshistoriken på fastigheten talar sitt tydliga språk. Arrondering, och närheten till 
Silvergruvan har utgjort förutsättningarna för brukandet och användningen av virket. Trycket 
har därför alltid varit stort på virkesråvaran och därmed skapat relativt unga skogar, biologiskt 
sett. Det äldre inslaget av träd på fastigheten inskränker sig idag i stort sett till restbestånd på 
små myrholmar, på bergskrön och som solitära träd på de gamla vallarna kring de uppdämda 
sjöarna. De äldre träd som förekommer är så gott som uteslutande tall. Den gamla skogen 
hyser stora biologiska värden och många av dagens hotade djur och växter är beroende av 
gammal skog. Gammal skog är viktig för 12 % av de rödlistade skogsarterna28. Den gamla 
skogen erbjuder, förutom den höga åldern på träden och en lång skoglig kontinuitet, en 
slutenhet, ostörd hydrologi och hög luftfuktighet. En av många arter som lever i den gamla 
skogen är tjädern. Tjädern använder en variation av barrskogsmiljöer, som öppen 
hällmarkskog, myrimpediment, gammal skog och äldre gallringar. Tjädern är därför en bra 
indikatorart för hög biodiversitet och en paraplyart för bevarande av många hotade arter. 
Tjädern kräver ett inslag på omkring 30 % gammal skog i sitt hemområde, som är på 10 till 
170 hektar beroende på ålder, kön och årstid29. I den gamla skogen återfinns ofta många andra 
viktiga strukturer som död ved och grova träd som många hotade arter är beroende av. 

För att säkerställa förekomsten av gammal skog behöver man både arbeta med att bevara 
redan gammal skog med höga naturvärden och i planeringsarbetet utpeka områden som ska få 
utvecklas till gammal skog. Detta görs genom att biologiskt värdefulla bestånd klassas som 
NO och NS för att undvika föryngringsavverkningar. För att effektivisera naturvården är det 
lämpligt att komplettera bevarandet av gammal skog med andra åtgärder, som exempelvis 
skapande av död ved. I planeringen och brukandet av skogen strävar man efter en balanserad 
åldersfördelning, särskilt viktigt är att tänka på andelen gammal skog, speciellt i landskap med 
brist på gammal skog (6.1.3). Liksom för stora delar av landet är gammal skog en bristvara 
även på denna skogsfastighet, 13 % av arealen, motsvarande 540 ha, består av skog äldre än 
120 år. Av denna skog är 78 % tall (av virkesförrådet), 19 % är gran och endast 3 % löv. För 
gran kan räknas att de är gamla när de passerar 100 år, arealen granskog äldre än 100 år är 
111 hektar (2,6 % av den produktiva skogsmarken). Att tallskogen dominerar den gamla 
skogen är naturligt eftersom fastigheten till stora delar utgörs av marker som är naturligt 
tallbärande. Hälften av den gamla skogen är avsatt från skogsbruk (målklassad NO, NS eller 
PF). 

Ett delmål i miljömålet Levande Skogar är att arealen gammal skog ska öka med 5 % från 
1998 till 201030. I hela landet har arealen ökat med 30-50 % och i mälardalen med hela 100 %. 
Delmålet är därmed uppfyllt, vilket till stor del beror på att mycket gammal skog avsatts 
frivilligt från skogsbruk. Fortfarande är dock många arter beroende av gammal skog hotade 
vilket rödlistan visar, arbetet med att bevara värdefull gammal skog måste därför fortsätta.

28 Berg Å, Ehnström B, Gustafsson L, Hallingbäck T, Jonsell M. & Weslien, J. 1994. Threatened plant, animal 
and fungus species in Swedish forests: Distribution and habitat association. Conservation Biology 8:718-731.
29 Suter W, Graf R.F. & Hess R. 2002. Capercaillie (Tetrao urogallus) and Avian Biodiversity: Testing the 
Umbrella-Species Concept. Conservation Biology 16:778-788.
30 Miljömålsportalen www.miljomal.se.
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Uppföljning
Målet 2004 var att öka arealen gammal tallskog (> 120 år) med 10 % fram till 2010 och att 
under samma period öka andelen gammal granskog (> 100 år) med 6 %. Tyvärr angavs inga 
arealer vilket gör att det inte går att jämföra med dagsläget. 1992 fanns 103 hektar tallskog 
över 120 år (2 % av den produktiva skogsarealen). 240 hektar var granskog äldre än 100 år (5 
% av den produktiva skogsarealen). 2010 är ca: 13 % av arealen (motsvarande ca: 539 ha) 
skog äldre än 120 år. Av denna skog är 78 % tall (av virkesförrådet), 19 % är gran och endast 
3 % löv. För gran kan räknas att de är gamla när de passerar 100 år, arealen granskog äldre än 
100 år är 111 hektar (2,6 % av den produktiva skogsmarken).

Den totala arealen skog äldre än 120 år har ökat från 125 hektar 1992 till 442 hektar 2010. Det 
motsvarar en ökning från 2,9 % till 10,8 % av den produktiva skogsmarken på fastigheten. 
Den gamla skogen återfinns både i frivilliga avsättningar men till stor del även inom den 
produktionsinriktade skogen.  Enligt ett av delmålen i miljömålet Levande Skogar ska arealen 
gammal skog (över 120 år) öka med 6 % mellan 1998 och 2010. Den stora ökningen på 
fastigheten (trotts att jämförelsen görs med 1992 och inte 1998) gör att kommunen starkt 
bidrar till att uppfylla delmiljömålet.

Mål
Trotts att det idag finns stora arealer gammal skog är endast 51 % av dessa avsatta genom 
målklassning NO, NS eller PF. Detta gör att stora delar av den gamla skogen snabbt kan 
förloras. Den biologiska kvalitén på den gamla skogen har inte undersökts. Gammal skog 
behöver bevaras genom avsättningar och formella skydd. Målet är att arealen gammal skog av 
hög kvalité på lång sikt ska utgöra en så pass stor andel av skogsarealen att en balanserad 
åldersstruktur uppnås, där arter som kräver gammal skog kan uppnå en gynnsam 
bevarandestatus. Eftersom kvalitén på den gamla skogen inte undersökts är det svårt att 
definiera arealkrav för att den gamla skogen ska kunna ge en gynnsam bevarandestatus åt 
arter knutna till densamma. Gamla träd bevaras i skogsbruksbestånd som naturvärdesträd och 
evighetsträd, enskilt och i hänsynsytor. För att optimera naturnyttan med framför allt gamla 
tallar frihuggs sådana i kantzoner, bryn och vägkanter. En nivå på 30 % gammal skog fördelat 
över hela fastigheten är ett orimligt mål eftersom det skulle innebära ett totalt stopp i 
avverkningar under ca 35 år framöver för att nå upp i så pass höga arealer gammal skog på 
fastigheten. Effektivare är att koncentrera bevarandet av gammal skog till lämpliga områden 
som redan har, eller har förutsättningar att ha, en hög biologisk mångfald, rödlistade arter eller 
paraplyarter som exempelvis tjäder. I dessa områden, förslagsvis ca 100 hektar stora områden 
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där arealen får bestå av 30 % gammal skog. Dessa områden kan sedan sammanbindas med 
spridningskorridorer, dessutom kan naturvärdesträd lämnade i produktionsskogen utgöra 
spridningsmöjligheter för många arter. Arealen gammal skog som avsatts från skogsbruk 
domineras av tall. Därför föreslås att gammal granskog prioriteras vid kommande 
avsättningar. Likaså att tall, men framför allt granskog, som är 100-110 år respektive 90-100 
år prioriteras vid kommande avsättningar för att säkerställa en rekrytering av gammal skog. 
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Grov död ved

Andelen död ved, stående som liggande, är i regel mycket lågt i ett väl skött bestånd. Det är 
en av anledningarna till att så många vedlevande arter är upptagna på Rödlistan idag. Över 
1000 av rödlistans arter är vedlevande, motsvarande 25 % av landets rödlistade arter31. Många 
av de vedlevande arterna ställer olika krav på sin livsmiljö. Olika arter behöver död ved i 
olika dimensioner, av olika trädslag, i olika nedbrytningsstadier och olika klimat i närmiljön. 
Grova stående stammar av döda träd är viktiga för framför allt hålbyggande fåglar, 
vedlevande skalbaggar och lavar. Insekter förekommer mest på solexponerade stammar 
medan mossor och svampar lever i fuktigare, skuggiga miljöer. Variationen av olika död ved 
är därför viktig för att hålla en mångfald av arter, liksom en kontinuitet av död ved. 

Genomsnittligt beräknas det finnas i bästa fall ca 1 m3sk/ha död ved i ett lite äldre bestånd. I 
certifieringsstandarden (6.3.4 och 6.3.5) finns det definierat hur markägaren skall behandla 
den döda ved som finns. Träd som varit döda längre tid än ett år ska i regel lämnas. Vid 
tillvaratagande av vindfällen ska minst två grövre nya vindfällen lämnas per hektar. Mängden 
grov död ved har minskat mer i de hårt brukade skogarna än mängden klen död ved, därför 
behöver en mer tydlig inriktning på grov död ved eftersträvas för att gynna ett större arturval 
av de Rödlistade arterna som är knuten till död ved. På fastigheten finns goda förutsättningar 
att öka den typen av struktur i bestånden. Att lämna träd som dött naturligt är ett steg att öka 
mängden död ved i skogarna men man kan även skapa död ved. Vid föryngringsavverkningar 
och grövre gallringar ska minst tre högstubbar per hektar skapas (6.3.7).

I flera studier32 har man kommit fram till att ett tröskelvärde på 20 m3 död ved per hektar bör 
finnas, fördelat på en viss andel av landskapet, för att de flesta vedlevande arter ska överleva. 
Detta motsvarar ungefär 20 % av mängden död ved i en orörd skog. Hackspettar, framför allt 
vitryggig hackspett (lövskog) och tretåig hackspett (granskog), används ofta som indikatorer 
och paraplyarter när det gäller mängden död ved i landskapet. Detta eftersom deras 
habitatkrav, ca 20 m3 död ved per hektar i ett 100 hektar stort område, medför att många andra 
vedlevande arter också kan leva där.

Inom miljökvalitetsmålet Levande Skogar33 finns ett delmål att mängden hård död ved ska ha 
ökat med 40 % från 1998 till 2010. Tack vare en större medvetenhet i skogsbruket har detta 
delmål uppnåtts. Det stora antalet hotade vedlevande arter visar att för att säkra den biologiska 
mångfalden behövs ännu mer arbete för att öka mängden död ved och död ved av olika 
kvalitéer. Mer arbete behövs även inom andra områden för att hela miljökvalitetsmålet 
Levande Skogar ska nås till 2020.

31  Gärdenfors U. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 – The 2010 redlist of swedish species. SLU, Uppsala.
32 Müller J. & Bütler R. 2010. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline

for management recommendations in European forests. European Journal of Forest Research 129:981–992.
Mikusinski G,  Gromadzki M. & Chylarecki P.  2001. Woodpeckers as Indicators of Forest Bird Diversity. 
Conservation Biology 15:208-217.
Stachura-Skierczyn´ska K, Tumiel T. & Skierczyn´ski M. 2009. Habitat prediction model for three-toed 
woodpecker and its implications for the conservation of biologically valuable forests. Forest Ecology and 
Management 258:697–703.
Martikainen P, Kaila L. & Haila Y. 1998. Threatened Beetles in White-Backed Woodpecker Habitats. 
Conservation Biology 12:293-301.

33  Miljömålsportalen www.miljomal.se.
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I en studie av skogsbrukets påverkan på fastigheten visade det sig att mängden grov död ved 
har ökat på fastigheten sedan 90-talet då hänsynsarbetet i skogsbruket började utformas34. För 
hela fastigheten, oavsett åtgärd, är volymen död ved i genomsnitt 4,9 m3 per hektar. I dagens 
skogsbruk tas avverkningsresterna om hand till biobränsle. I studien konstaterades att 
riskörning påverkar tillgången på klen död ved men inte grov död ved.

Rutin
Idag sparas all död ved som redan finns i ett bestånd innan en åtgärd, exempelvis torrakor, 
lågor, vindfällen, högstubbar och en rutin har utvecklats för att behandla död ved i olika 
situationer. Dessutom skapas död ved vid grövre gallringar och föryngringsavverkningar i 
form av nya högstubbar, ringbarkade träd och lågor. Död ved skapas i större utsträckning än 
exempelvis certifieringskraven säger, till exempel skapas oftast minst fem högstubbar per 
hektar till skillnad från certifieringens krav på tre högstubbar per hektar.

Uppföljning
Målet 2004 formulerades till ”att under perioden 2004 – 2010 öka mängden död ved med 80 
% där tyngdpunkten ska ligga på grov död ved (diameter > 20 cm). Den grova döda veden 
tillåts öka så snabbt det är möjligt utan att gå över lagens nivå. Målet på sikt ska vara att 
uppnå en sådan volym/frekvens, att dessa arter som är knutna till grov död ved långsiktigt kan 
förväntas uppnå en gynnsam bevarandestatus på fastighetsnivå.” En studie som gjorts på 
fastigheten35 visar att mängden grov död ved har ökat från 1,5 m3 per hektar på avverkningar 
gjorda före år 2000 till 6,8 m3 per hektar på föryngringsavverkningar gjorda efter år 2000.

Mål
Det långsiktiga målet är att skapa tillräckliga mängder och en kontinuitet av död ved med en 
stor variation i exempelvis trädslag och mikroklimat för att arter knutna till död ved kan 
förväntas uppnå en gynnsam bevarandestatus på fastighetsnivå. Detta görs genom ett 
strategiskt arbete där död ved, framför allt grov död ved (diameter >20 cm), bevaras och 
tillskapas både i produktionsskogen vid skogsbruksåtgärder och även som naturvårdande 
åtgärder i avsatta bestånd. För att snabbt öka mängden död ved över tröskelvärdet och på så 
vis effektivt få en stor naturnytta kan död ved skapas i miljöer som redan är rika på död ved. 
Sedan skapas död ved i de områden som sammanbinder dessa miljöer. Parallellt med detta 
arbete skapas död ved i produktionsskogen, i större mängd än certifieringsstandarden säger, 
vid föryngringsavverkningar och grövre gallringar. Detta genom att högstubbar skapas, 
vindfällen och andra lågor sparas och döda träd sparas. Önskvärt är också att några nya lågor 
skapas av grova träd och att en del avverkningsrester sparas vid uttag av biobränsle, 
exempelvis i kanter mot hänsynsytor. 

Om det skapas tre högstubbar per hektar vid föryngringsavverkningar och grövre gallringar 
bidrar detta till att skapa ungefär 1,05 m³ död ved per hektar. Dessutom sparas vindfällen och 
nya lågor skapas. Det är svårt att beräkna hur många torrträd man kan förvänta sig, det beror 
på beståndets historia. Totalt kan man förvänta sig ca 3-6 m³ död ved efter en 
föryngringsavverkning, något lägre i en gallring. Det noteras i skogsbruksplanen hur mycket 

34 Nyberg C. 2010. Skogsbrukets påverkan på biologiska värden – En utvärdering av Sala kommuns skogsbruk. 
Examensarbete Uppsala Universitet.

35 Nyberg C. 2010. Skogsbrukets påverkan på biologiska värden – En utvärdering av Sala kommuns skogsbruk. 
Examensarbete Uppsala Universitet.
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död ved som skapats och i vilken form, därur kan sedan uppföljningar göras. Uppföljningar 
kan även göras i fält med hjälp av inventeringsmetoder för död ved. Att nå ett långsiktigt mål 
på 20 m3sk/ha är just ett långsiktigt mål eftersom så stora mängder färsk död ved inte får 
lämnas vid samma tillfälle, skogsvårdslagens gräns är 5 m3sk/ha. Därför är det viktigt att 
skapa död ved vid flera skogsbruksåtgärder under ett bestånds generation, inte bara vid 
föryngringsavverkningen. På det viset skapas även en kontinuitet av död ved i olika 
nedbrytningsstadier. Målet är att mängden död ved ökar i produktionsskogen och i avsatta 
bestånd samt att en variation i den döda vedens kvalité skapas, med exempelvis död ved i 
olika mikroklimat. Ett sätt att skapa en kontinuitet och naturlig variation bland den döda 
veden är att arbeta med självgallringsgrupper.
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Lövskog

I brukade skogar har lövträden minskat i omfattning eftersom de inte haft samma ekonomiska 
värde som tall och gran. Detta har gjort att rena lövbestånd har minskat drastiskt i omfattning 
liksom inslag av löv i blandskogar. En variation i trädslag är nödvändig i skogen för att kunna 
upprätthålla en biologisk mångfald bland djur och växter. Många arter är beroende av lövträd, 
däribland en stor andel av de rödlistade arterna36. Det är viktigt att öka lövträdsandelen 
generellt på hela fastigheten genom att i större utsträckning främja lövträd i 
produktionsskogen. Dessutom kan man arbeta med att avsätta lövrika bestånd för att bevara 
dessa biotoper med höga naturvärden.

Lövrika bestånd kan avsättas från skogsbruk genom att exempelvis klassas som NS-bestånd 
för att bevara strukturen, men det är lika viktigt att spara lövträd i produktionsbestånd (PG) 
vid alla skogsbruksåtgärder för att ha lövträd att ställa som evighetsträd och i hänsynsytor i 
slutavverkningsbestånden. Att bevara så mycket löv som möjligt i produktionsbestånden är 
inte bara värdefullt för den biologiska mångfalden. Lövträd, framför allt björk, tar upp mycket 
vatten och fungerar som vattenpumpar vilket kan minska behovet av skyddsdikning på 
föryngringsavverkade bestånd. Många arter som lever av lövträd klarar inte den stora 
omställning det innebär när träden runt omkring avverkas och lövträdet ställs kvar som 
evighetsträd. Därför är det viktigt att även lämna sammanhängande hänsynsytor som behåller 
skuggning och fuktighet. Lövskogen är ofta en successionsskog där gran så småningom tar 
över. Bara på våta marker, som sumpskogar, är lövskogen bestående över längre tid. Därför 
behövs skötsel, borttag av gran, på de flesta markerna för att lövskogen ska behållas. 
Dessutom är det viktigt att föryngra lövskogen, för att säkerställa en ny lövgeneration och för 
att skapa en flerskiktad variationsrik skog. Många arter är beroende av död ved i skogen, 
därför är det effektivt att tillskapa död ved, av både barr- och lövträd för att öka de biologiska 
värdena i bestånden. Lövskogen gynnas av brand eftersom lövträden är pionjärer som snabbt 
etablerar sig på brandfält och avverkningsytor. 

I naturvårdsarbetet använder man sig ofta av att skapa värdekärnor, områden där insatser 
koncentreras för att effektivt skapa höga biologiska värden. Dessa områden binds sedan 
samman genom spridningskorridorer, lämpligen längs sjöar, vattendrag och bryn intill 
åkermark. I detta arbete utgår man ofta från paraplyarter som exempelvis vitryggig hackspett 
eller mindre hackspett. Dessa kräver stora områden, 100-300 hektar, med mer än 60 % 
gammal lövskog med mycket död ved i 10-15 % av landskapet. Resterande 85-90 % av 
landskapet bör ha en lövträdsandel på 40 %. Björk, asp, sälg och al ska vara de dominerande 
trädslagen för den vitryggiga hackspetten.37 Även om en etablering av vitryggig hackspett inte 
är främsta målet på denna fastighet drar många arter nytta av livsmiljön, framför allt 
rödlistade arter knutna till gammal lövskog. Även andra hackspettar har liknande habitatkrav, 
som exempelvis mindre hackspett och spillkråka, men med en aning mindre arealkrav.

36 Berg, Å. Ehnström, B. Gustafsson, L. Hallingbäck, T. Jonsell, M. & Weslien, J. 1994. Threatened plant, 
animal and fungus species in Swedish forests: Distribution and habitat associations. Conservation Biology 
8:718-731.

37 Mild, K. & Stighäll, K. 2005. Åtgärdsprogram för bevarande av vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) 
och dess livsmiljöer. Naturvårdsverket.
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Erfarenhetsmässigt vet vi nu att det främst är i det äldre lövet som de biologiska värdena 
börjar komma. Senvuxna träd eller träd med stamskador, krokighet eller med hål, är oftast 
mycket värdefulla. Eftersom lövet sedan tidigare hållits tillbaka på skogarna, finner vi idag 
äldre löv så gott som uteslutande i utkanterna av skogarna, ut mot odlingsmarken. 
Brynområdet kring Gudmundstorp och norrut är ett sådant område som innehåller relativt gott 
om äldre löv. Viktiga arter att prioritera i arbetet mot ökad biologisk mångfald är främst 
vårtbjörk och asp. Sälg och rönn behöver även öka som inslag och då främst stambildande 
sådana, vilket behöver beaktas redan i röjningarna. Enkelställning och friröjning bör tillämpas 
som ett inslag i alla åtgärder (se röjningsinstruktion). Sälg och rönn ska alltid beaktas som 
naturvärdesträd eller blivande sådana.

Lövandelen på huvudfastigheten är 2011 ca 8 % räknat på virkesvolymen (58 536 m3sk). 
Någon fördelning över trädslag finns inte men det är förmodligen en klar övervikt på björk 
och i någon mån asp. Det yngre lövet dominerar kraftigt på fastigheten beroende på att det nu 
går att använda mer i produktionsledet och dessutom är tillåtet att räkna in som 
huvudstammar. Medelålders löv börjar komma men är fortfarande sparsamt förekommande. 
Beståndsbildande medelålders löv finns men oftast i små bestånd och med kommande barr 
inunder. Gammalt löv är det däremot mycket sparsamt med. Där det förekommer så är det 
oftast gruppställt eller som utspridda enstaka solitärer. Åldersklasserna 80-89, 90-99 samt 
100-109 år uppvisar endast 8, 16 respektive 7 % lövinslag av åldersklassernas totala 
virkesvolym. Idag är arealen skog med inslag av äldre löv (skog som är äldre än 60 år och har 
ett lövinslag på minst 25 %) 5,2 % (220 ha) av den produktiva skogen. Av denna areal är 10,6 
% NS bestånd (23,3 ha).  

Enligt FSC:s standard ska skogsbruksåtgärder planeras så att lövträd, där naturliga 
förhållanden så medger, utgör minst 10 % av volymen, räknat i medeltal samt inklusive 
högstubbar och absoluta närområdet, vid föryngringsavverkningar (6.3.8). Man ska bibehålla 
naturligt förekommande lövträdsslag i beståndet. Dessutom ska lövdominerade bestånd med 
goda förutsättningar för biologisk mångfald bibehållas och/eller skapas på naturligt 
lövdominerade friska – fuktiga (6.3.9) och fuktiga - blöta marker (6.5.15), vilket beskrivs 
närmare i kommande avsnitt.

I miljömålet Levande skogar38 anges ett delmål för arealen äldre lövrik skog (minst 60 år och 
minst 25 procent av grundytan består av lövträd). Målet var att arealen äldre lövrik skog 
skulle öka med 10 % från 1998 till 2010. Detta mål har uppnåtts nationellt eftersom arealen 
ökat med 10-25 %. I Mälardalen har målet nåtts med ännu större marginal eftersom arealen 
här har ökat med 55 %.

Uppföljning mål
Målet i planen från 2004 var att under perioden 2004 – 2010 öka arealen äldre (> 60 år) lövrik 
skog med 12 %. Minst 5 % av den arealen tillåts utveckla naturvärden som NS bestånd 
alternativt lämnade solitärer/grupper. Detta är tyvärr väldigt svårt att följa upp eftersom inga 
uppgifter om arealerna äldre lövrik skog finns från 2004. 1992 fanns 136 hektar lövrik äldre 
skog (3,1 % av den produktiva skogen). Idag är arealen skog med inslag av äldre löv 5,2 % 
(220 ha) av den produktiva skogen. Av denna areal är 10,6 % NS bestånd (23,3 ha). Detta är 
en ökning med 62 %. 

38  Miljömålsportalen www.miljomal.se.
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Ett annat mål var att i planmaterialet lägga in områden som identifieras som särskilt viktiga att 
skapa biologiskt värdefullt löv i. Detta arbete har påbörjats under senare delen av 
planperioden. Lövandelen på huvudfastigheten är oförändrad, 2011 är lövandelen ca 8 % 
räknat på virkesvolymen (58 536 m3sk). Vid inrättandet av första landskapsplanen (2003) var 
även då lövandelen ca: 8 % räknat på virkesvolymen (53 200 m3sk).

Mål
Ett hållbart nyttjande av skogen innebär ett långsiktigt mål där lövträdsinslaget i möjligaste 
mån får gå tillbaks till naturliga nivåer på marker med naturliga förutsättningar för lövträd. 
Det långsiktiga målet är att naturligt förekommande arter knutna till lövskogen ska ges 
förutsättningar att nå gynnsam bevarandestatus. För att uppnå målet arbetar man med att ställa 
kvar så mycket lövträd som möjligt som evighetsträd och naturvärdesträd vid 
föryngringsavverkningar. För detta krävs att man redan i de första röjningarna och hela vägen 
genom alla skogsbruksåtgärder i ett bestånd främjar löv och speciellt väljer ut blivande 
evighets- och naturvärdesträd så att dessa får utveckla biologiska värden. Det kortsiktiga 
målet är att andelen lövträd i produktionsskogarna får öka vilket leder till ökad andel lövträd i 
virkesvolymen. Målet är att lövandelen i virkesförrådet får öka från 8 % (2011) till minst 10 
% 2020.

Ett sätt att arbeta med löv i skogen är att skapa brynmiljöer mot vägar, odlingsmark, sjöar, 
vattendrag och avverkningsytor. Lövträd är naturliga i bryn eftersom de inte klarar av för 
mycket beskuggning. I brynen spar man löv och tar bort eventuella granar som kan skugga 
lövträden. Stora tallar och några grova lövträd kan huggas fram för att skapa solbelysta 
miljöer. Variationsrika bryn kan ge fler arter livsmöjligheter, genom att skapa dessa 
hänsynsytor längs vägar, bäckar och dylikt fungerar de även som spridningskorridorer.

Ett lämpligt arbetssätt för att effektivt skapa förutsättningar för ett stort antal lövskogsknutna 
arter är att skapa lövrika områden, som pekas ut i planmaterialet, där förutsättningar för 
paraplyarter som hackspettar skapas. Detta innebär 100 - 300 hektar stora områden med mer 
än 60 % gammal lövskog med mycket död ved i 10 - 45 hektar. Resterande del av området 
bör ha en lövträdsandel på 40 %.39 Dessa områden läggs lämpligen vid sjöar och våtmarker 
där naturliga förutsättningar gör lövinslaget högt. Ett lämpligt område är skogarna runt 
Ekebymosse, Långforsen, Silvköparen, Olof Jons Damm och Bolandsmossen. Detta är ett 
sammanhängande vattensystem som sträcker sig över flera skiften (skifte 6, 3, 4 och 1). Där 
finns idag, 2011, ca 116 hektar lövskog med en lövandel högre än 40 %. Dessutom finns 
angränsande bestånd med ett lövinslag på 20 - 30 % som kan bli blivande lövskogar. Totalt är 
336 hektar kring vattensystemet rikt på lövträd (lövandel över 10 %). 68 hektar har en 
lövandel över 60 %.

39 Mild, K. & Stighäll, K. 2005. Åtgärdsprogram för bevarande av vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) 
och dess livsmiljöer. Naturvårdsverket.
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Lövdominerade bestånd på frisk - fuktig mark
som domineras av löv under merparten av omloppstiden

På frisk-fuktig mark är lövträd ett naturligt inslag, men som tyvärr har rensats bort till förmån 
för tall och gran i produktionsskogen. Som nämnts tidigare utgör lövskogen viktiga 
livsmiljöer för en rad arter och är en av hörnstenarna för att bevara den biologiska mångfalden 
i skogen. Certifieringsstandarden anger att minst 5 % av arealen frisk - fuktig mark på sikt ska 
utgöras av lövrika bestånd som domineras av lövträd under merparten av omloppstiden 
(6.3.9), där naturliga förutsättningar så medger. Dessa bestånd ska skötas så att den biologiska 
mångfalden knuten till lövträd främjas. På fastigheten finns 171 hektar lövdominerade 
bestånd på frisk – fuktig mark40. Register över lövdominerade bestånd på frisk och fuktig 
mark finns i bilaga 4.

Uppföljning
När den ursprungliga landskapsplanen upprättades (2004) fanns på fastigheten 139,3 ha med 
lövdominerade bestånd på frisk - fuktig mark, vilket motsvarade ca: 39 % av arealen frisk-
fuktig mark. Standardens krav på lövdominerade bestånd på minst 5 % av arealen frisk-fuktig 
mark nåddes gott och väl. Något framtida mål för denna skogstyp angavs inte i 
landskapsplanen från 2004. 

Areal lövdominerade bestånd 
på frisk-fuktig mark (ha)

Andel av arealen frisk-fuktig 
mark (%)

Areal frisk-fuktig mark (ha)

2004 139,3 39 ca 360
2011 171 48 ca 360

Mål
I strävan mot en så naturlig sammansättning av skogen som möjligt ingår att på frisk-fuktig 
mark främja lövträd där det är naturligt med lövskog eller lövinslag. Vissa av dessa områden 
kan behöva skötsel, i första hand tas gran bort så att de inte konkurrerar ut lövträd. I andra 
hand återställs hydrologin så att förhållandena blir ogynnsamma för gran. Det är även viktigt 
med strukturhöjande åtgärder för att öka det biologiska värdet i bestånden. Eftersom 
certifieringskravet uppfylls mer än väl är målet att bevara andelen lövskog på frisk-fuktig 
mark. I det långsiktiga målet för ett variationsrikt skogslandskap och ett hållbart skogsbruk 
eftersträvas en naturlig sammansättning av skogen där lövskog respektive tallskog främjas där 
naturliga förutsättningar så medger.

40 Bestånden har valts ut ur skogsbruksplanen genom att söka ut bestånd med GYL G = 2 eller 3 samt andelen 
löv minst 50 %, för att bestånden ska domineras av löv under större delen av omloppstiden har 
lövdominerade bestånd i röjnings, gallrings och slutavverkningsskogar valts ut.
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Fuktiga till blöta naturligt lövdominerade bestånd

Hydrologin i skogsbestånd är avgörande för förutsättningarna för olika organismer. I blöta 
bestånd är lövträd väl anpassade, får hydrologin vara intakt behålls beståndets struktur. Dessa 
miljöer är det idag brist på i skogen eftersom man i strävan efter hög produktivitet har dikat ur 
blöta bestånd för att kunna producera gran där. Organismer knutna till blöta skogsekosystem 
har därför fått mindre och färre livsmiljöer som ofta har blivit fragmenterade.

I enlighet med skogsbruksstandarden ska skogsbrukare planera och bruka sitt markinnehav så 
att lövdominerade bestånd med goda förutsättningar för biologisk mångfald bibehålls 
och/eller skapas på fuktig sedimentmark som angränsar till vattendrag och öppna vattenytor, i 
sedimentraviner och på andra naturligt lövdominerade fuktiga till blöta marker (6.5.15). På 
fastigheten finns 86,6 hektar lövdominerad skog på frisk till blöt mark41, vilket motsvarar 2 % 
av den totala arealen produktiv skog. Av dessa är 24,6 hektar avsatta som NO bestånd, 12 
hektar som NS bestånd och 25,7 hektar som PF bestånd. I bilaga 5 redovisas register över 
fuktiga till blöta naturligt lövdominerade bestånd på fastigheten. Sedimentmarker och 
sedimentraviner finns inte på fastigheten.

Uppföljning
I och med skapandet av den ekologiska landskapsplanen 2004 formulerades ingen målsättning 
för lövdominerad skog på fuktiga till blöta marker. 2004 fanns 89,9 hektar lövdominerad skog 
på fuktig till blöt mark. 2011 är summan lövdominerad skog på fuktig till blöt mark 86,6 
hektar. Skillnaden på 3,3 hektar förklaras främst av att mark har sålts på skifte 5, Svepnäs. 
Men räknat i andelen av innehavet av produktiv skogsmark är minskningen försumbar. 

Mål
På hela markinnehavet bedrivs skogsbruket utifrån beståndens naturliga förutsättningar när 
det gäller exempelvis trädslagsval. På fuktiga och blöta marker främjas ett stort lövinslag vid 
alla skogsbruksåtgärder för att bestånden ska domineras av löv genom hela skogsgenerationen 
fram till föryngringsavverkning. För att behålla de biologiska värdena förknippade med dessa 
skogar är det viktigt att behålla hydrologin i bestånden, vilket innebär att ingen ny dikning 
eller annan åtgärd för att leda om vattnet får göras. I och med att lövinslaget främjas i dagens 
skogsbruk kommer förhoppningsvis arealen lövdominerad skog att öka något framöver i och 
med skogsbruksåtgärder i bestånd på fuktig och blöt mark. För att öka arealen lövdominerad 
skog på fuktig och blöt mark på fastigheten behövs dock ett återskapande av fuktig och blöt 
mark genom restaurering av hydrologin. Stor del av arealen fuktig och blöt mark domineras 
av tall, exempelvis torvmossar och tallsumpskogar. Dessa förekommer naturligt på 
fastigheten och målet är en naturlig fördelning av barrdominerade och lövdominerade bestånd 
på fuktig och blöt mark. Som med all naturvård är målet variationsrika bestånd, därför 
eftersträvas en variation av trädslag i bestånden. Även i lövdominerade bestånd är det bra för 
variationsrikedomen med inslag av barr, liksom inslag av löv i en tallsumpskog ökar den 
biologiska mångfalden. Även strukturhöjande åtgärder för att öka det biologiska värdet i 
bestånden är viktiga.

41  Bestånden har valts ut ur skogsbruksplanen genom att söka ut bestånd med GYL G = 4 eller 5 samt andelen 
löv minst 50 %, för att bestånden ska domineras av löv under större delen av omloppstiden har 
lövdominerade bestånd i gallrings och slutavverkningsskogar valts ut.
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Skogliga våtmarker

Skogsodling och därtill förknippade produktionshöjande åtgärder har under lång tid präglat 
brukandet av skog på Sala kommuns markinnehav. Förutsättningarna för att höja kvaliteten på 
bestånden och därmed virkesvärdet har hela tiden varit ledstjärna i skötseln. Stora delar av 
fastigheten har även förutsättningar för ett gott virkesutfall med rätt skötsel. Åtgärder som 
gödsling eller introduktion av främmande trädslag har dock inte ingått i konceptet för att höja 
avkastningen. Viktigare har varit att finna rätt proveniensmaterial vid plantering men främst 
att vårda det ortsegna materialet. Utökning av den odlingsbara arealen har dock ständigt legat 
för handen vilket medfört att fastigheten är hårt dikad. I regel har de fattigare myrtyperna 
klarat sig från dräneringsverksamhet. De dikningsbara kärren, drogen och de våtare 
produktionsskogarna har dock nära nog undantagslöst dikats och därmed överförts till bättre 
produktionsskogar. Därmed kan det förmodas att avsevärda förluster av biologiska värden har 
gjorts. Detta syns kanske bäst i de mycket vanligt förekommande bestånden på före detta 
blöta marker, som fortfarande har väl utvecklade sockelbildningar. Dock är dessa före detta 
våtmarker idag helt torrlagda. 

Stadsskogen och Hyttskogen är ett relativt flackt skogslandskap med ett antal större och 
mindre våtmarker utspridda. Terrängförhållandena har därmed lämpat sig bra till att utföra 
markavvattningar på, vilket bidragit till att det blivit så hårt avvattnat som dagens bild visar. 
Skogsmark har också vunnits i tämligen stor omfattning även om det oftast inte blivit särskilt 
högproduktiva bestånd av dem. Biologiskt har det dock inneburit stor skada eftersom de 
våtare skogstyperna också ofta är de rikaste biologiskt sett. Sambandet mellan våtmarkerna 
har även brutits vilket har medfört en fragmentering och därmed utslagning av arter i 
förlängningen. Små skogliga, ekologiskt fungerande våtmarker kan det därmed sägas vara stor 
brist på. Av den anledningen behöver det till ett restaureringsarbete av dessa marker på 
fastigheten. Störst effekt till minst kostnad fås genom att finna lämpliga objekt högt upp i de 
finkappilära systemen i bäckarna.

Ett av miljömålen, Myllrande våtmarker42, är kopplat till skogsbruket eftersom våtmarker till 
stor del finns i skogslandskapet. Miljömålet definieras som ”våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden.” Ett delmål inom detta miljömål är att alla våtmarker i Myrskyddsplan för 
Sverige43 ska ha ett långsiktigt skydd 2010. Bara hälften av dessa har fått ett fullgott skydd 
och delmålen uppfylls därför inte. På den kommunägda skogen finns inga våtmarker som 
ingår i Myrskyddsplanen. Ett annat delmål säger att ”senast år 2006 ska skogsbilvägar inte 
byggas över våtmarker med höga natur- eller kulturvärden eller på annat sätt byggas så att 
dessa våtmarker påverkas negativt.” Detta delmål uppfylldes inte och fortfarande byggs 
skogsbilvägar genom värdefulla våtmarker. Sala kommun har inget behov av utbyggnad av 
skogsbilvägnätet och arbetar dessutom aktivt med rutiner för skydd av våtmarker och andra 
vattenmiljöer vid åtgärder i skogen. Ytterligare ett delmål har uppfyllts genom att 
åtgärdsprogram har inrättats för 19 hotade arter knutna till våtmarksmiljöer. Trotts allt detta 
bedöms miljömålet som helhet inte kunna nås till 2020 om inte mer åtgärder sätts in.

42  Miljömålsportalen www.miljomal.se.
43  Myrskyddsplan för Sverige, 2007, Naturvårdsverket.
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Rikkärr är mineralrika och utgöt 2-3 % av den totala myrarealen i landet. Under 1800-talet 
nyttjades en stor andel av rikkärren som slåttermarker. Liksom för många våtmarker har 
dikning, upphörd hävd, övergödning och försurning bidragit till förändringen av rikkärren. 
Två tredjedelar av de högst klassade rikkärrsobjekten i våtmarksinventeringen44 och en 
tredjedel av objekten i myrskyddsplanen45 är påverkade av diken. Rikkärren har en stor 
biologisk mångfald som är knuten till de speciella förhållandena som är i rikkärren. Minst 160 
rödlistade arter är beroende av rikkärr.46

Den främsta restaureringsåtgärden är att återställa hydrologin genom dämning av diken. 
Dämmen rekommenderas47 att man gör med trädämmen, uppströms trädämmet fylls diket 
igen upp till brädden med jord- eller torvmassor som tas från omgivande mark. Trädämmets 
uppgift är att förhindra jordmassorna från att erodera bort. Efter några år håller markbindande 
vegetation jorden på plats. Man kan även fylla igen hela diket med torv- eller mineraljord, då 
kan trädämmen sättas med glesare intervall men de behövs fortfarande för att hålla 
jordmassorna på plats. En fördel med att göra flera enskilda dämmen med klarvattenytor 
mellan är att dessa vattensamlingar är viktiga habitat för vattenväxter, groddjur och insekter. 
En annan åtgärd som kan bli aktuell efter att hydrologin har återställts är röjning av träd och 
buskage som växt i våtmarken efter utdikning. Vid röjning är det dock värdefullt att spara 
dungar av buskage eftersom dessa utgör viktiga småhabitat för fåglar, mollusker och insekter. 
Våtmarker i skogslandskap bör ha en jämn och naturlig övergång, en brynzon, från 
våtmarkens öppna miljö till den täta skogen. Man kan även dämma igen diken bara med jord 
men risken är att denna förs bort av vattnet.

På fastigheten finns goda förutsättningar att planera restaureringsåtgärder utifrån 
avrinningsområden. Nydikning, skyddsdikning och dikesrensning bör inte ske inom 
avrinningsområdet till våtmarken. Flera våtmarkstyper är av det näringsfattiga slaget, 
exempelvis rikkärr, och växtligheten är beroende av att näringsämnen inte tillförs. Därför är 
det viktigt att se till hela våtmarkens avrinningsområde för att försäkra att näringsämnen inte 
tillförs, exempelvis ska skogsgödsling inte ske inom avrinningsområdet till bland annat 
rikkärr. Vid avverkningar är det viktigt att lämna en skyddszon till alla våtmarker för att 
bevara fuktigheten i våtmarkerna men också för att förhindra näringsläckage. Små 
fastmarksholmar i våtmarker bör inte avverkas eftersom dessa utgör viktiga biotoper för djur 
och växter.

För att kunna återskapa våtmarker och därmed höja de biologiska värdena som idag finns på 
fastigheten krävs noggrann utsökning. Resultatet skall samtidigt i någon mån bidra till att 
återskapa den vattenhållande förmågan på fastighetens markinnehav. Därför bör i första hand 
väljas dikade bestånd som fortfarande har sockelkaraktär med de strukturer som hör dit. De 
här restaureringsobjekten bör dessutom ligga högt upp i de finkapillära delarna för att inte 
äventyra produktionsförhållandena på stora ytor produktionsmark. Den största kombinerade 
nyttan med restaureringen kommer då att fås. Sökningen av objekten görs utifrån att 
strukturer som: välutvecklade sockelbildningar, viss förekomst av död liggande samt stående 
död ved, örtrikt i övergångarna mot torrare mark samt spridning i artinnehållet bland 

44  Gunnarsson U. & Löfroth M. 2009. Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar.
45  Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige.
46  Sundberg S. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr.
47  För beskrivning av dämmen se exempelvis Sundberg, S. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr.
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huvudträdslagen (löv och då med inslag av sälj prioriteras). Kalkpåverkan i något av objekten 
om det går att hitta. Övriga våtmarker av det näringsmässigt fattigare slaget som är endast 
svagt påverkade förutsätts långsamt återgå till ett mer vattenhållande tillstånd genom naturlig 
igenväxning där ingen underhållsrensning förutsätts ske.

Uppföljning
Målet från 2004 var att inleda restaureringen av fem våtmarker, föreslagna i planen. Ingen 
restaurering har gjorts fram till och med 2010.

Mål
Det långsiktiga målet är att våtmarkerna, av alla typer, på fastigheten i framtiden ska ha 
återställd hydrologi och de arter beroende av de olika miljöerna förekommer i stabila 
populationer. Ett steg i denna riktning är att under planperioden inleda restaureringen av fem 
våtmarker med potential att kunna utveckla biologiska värden. Prioriterade objekt är utdikade 
kärr högt upp i det finkapillära vattensystemet. Framför allt objekt som har kvar strukturer och 
egenskaper från då de var våtmarker som exempelvis sockelkärr och kärrdrog. Prioriterade 
områden är även uttorkade laggkärr och rikkärr eftersom dessa har speciella egenskaper och 
kan hysa en stor biologisk mångfald. Att hugga fram löv är kan vara en åtgärd för att höja den 
biologiska mångfalden i våtmarkerna. Man ska dock vara rädd om de trånvuxna granarna 
eftersom dessa har höga biologiska värden knutna till sig. 

Följande objekt föreslås för restaurering:

Skifte 4
avd areal hkl målklass ålder m3sk tall gran löv kommentar
152 0,9 S2 NO 89 256 0 10 90 Sågängen
175 0,6 S1 PG 99 176 20 70 10 olikåldrigt
225
+223

0,5 S2 NO 129 130 10 60 30 Lillängen, Avd 225 är en 
mosse på 1,7 ha

241 0,6 S2 NO 99 150 20 40 40

Skifte 5
avd areal hkl målklass ålder m3sk tall gran löv kommentar
9 2,5 impediment 

kärr/sumpskog
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Vattendrag, sjöar och andra vattenmiljöer

Vattendrag och sjöar är känsliga biotoper som påverkas av skogsbruksåtgärder. Förutom 
skogsbruk har jordbruk, avloppsanläggningar och andra verksamheter stor påverkan på 
vattenkvaliteten. Även nedfall av föroreningar påverkar vattenkemin och lämnar spår efter sig 
under lång tid, några exempel är sur nederbörd som försurat sjöar och vattendrag, nedfall av 
tungmetaller som kvicksilver och kvävenedfall som kan ge övergödda sjöar och vattendrag. I 
skogslandskapet är skogsbruket den största källan till påverkan på vattenmiljöer, även om 
denna påverkan är mindre än exempelvis utsläpp från industrier och jordbruk. Inom 
skogsbruket finns dessutom många försiktighetsåtgärder som kan vidtas som väsentligt 
minskar påverkan på vattenmiljöer vid skogsbruksåtgärder.

Vandringshinder, körskador mm
I planeringen av skogsbruksåtgärder är det bäst att undvika passager av vattendrag. Men om 
man måste passera över exempelvis en bäck är det viktigt att man gör det utan att skada 
vattendraget. Det finns olika metoder att använda sig av, man kan bygga en permanent eller 
tillfällig bro. Lägger man vägtrumma ska denna vara utformad som en halvtrumma där 
vattendragets bottenmaterial är det samma i bäcken som i vägtrumman. Detta för att inte 
skapa ett vandringshinder för vattenlevande organismer. Från sönderkörda vattendrag, körspår 
och hyggen transporteras slam ut i vattendrag och sjöar. Även metylkvicksilver, som är den 
form av kvicksilver som lättast tas upp och ackumuleras av organismer, kan bildas och 
transporteras ut i vattendrag vid skogbruksåtgärder. Genom att neutraliserande ämnen förs 
bort vid avverkningar kan skogsbruket även bidra till en ökad markförsurning.48 Detta 
försämrar livsmiljön för många arter som exempelvis musslor, nattsländor och fiskyngel. 
Enligt certifieringsstandarden får vattendragen inte skadas och deras sträckning ej förändras 
(6.5.5). I samband med att man upprustar en väg ska vägtrummor som utgör vandringshinder 
åtgärdas (6.5.6). Många vattendrag i skogen har styckats sönder av dammar och felaktigt 
byggda vägkulvertar. Dessa vandringshinder isolerar populationer av exempelvis fisk som 
inte längre kan nå sjöar för att leka och fortplanta sig. Dessutom gör fragmenteringen av 
populationer att inaveln ökar.

Kantzoner
Att lämna kantzoner intill sjöar och vattendrag är viktigt för att minska miljöpåverkan vid 
exempelvis föryngringsavverkningar. Avverkningsytor som når nära intill vatten ger slam och 
näringsläckage till vattnet och förändrar helt den viktiga strandmiljön. Många strandzoner är 
erosionskänsliga och träden behövs för att förhindra erosion. Att bevara skogen intill 
vattendrag behåller även beskuggningen vilket medför ett oförändrat ljusinsläpp. 
Ljusinsläppet är avgörande för växtligheten i vattendraget. Även temperaturen i vattnet 
behålls med hjälp av kantzonerna. Kantzoner med bevarad skog ger även en större mängd död 
ved i och intill vattendraget. Den döda veden utgör livsmiljöer för många arter och ger en 
variationsrik vattenmiljö. Därför ska en skyddszon längs vatten alltid lämnas. Enligt 
standarden ska åtgärder längs vattendrag och öppna vattenytor främja kontinuerlig 
beskogning, om möjligt skiktade, topografiskt, hydrologiskt och ekologiskt betingade 
övergångszoner (6.5.14). I dessa skyddszoner är det lämpligt att främja lövinslag eftersom de 

48 Förvaltningsplan Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015. 2009. Länsstyrelsen Västmanlands län och 
Vattenmyndigheten Norra Östersjön.
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i sig hyser stora biologiska värden och är naturligt förekommande i strandzoner (läs mer i 
avsnittet om lövskog).

Avrinningsområde
För att få störst nytta av åtgärder i vattenmiljöer behöver planering göras utifrån 
avrinningsområden (6.5.17). Detta kräver ofta en samordning med flera markägare. Sala 
kommuns skogar ingår i Sagåns avrinningsområde, Sagån har sin början norr om Sala och 
mynnar ut i Mälaren. Inom detta avrinningsområde finns delavrinningsområden som vidare 
kan delas in i avrinningsområden för varje sjö och vattendrag.

Dikning
Dikning och rensning av gamla diken är också åtgärder som i stor utsträckning påverkar 
vattenkvalitén i området och nedströms. Nya diken och rensning av diken medför ofta att 
mycket sediment transporteras nedströms i vattensystemet. För att undvika detta kan 
sedimentdammar anläggas på strategiska platser. 

Övergödning
Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är generellt ett av de största miljöproblemen 
i Norra Östersjöns vattendistrikt. Övergödning beror på ett överskott av växtnäringsämnena 
fosfor och kväve och yttrar sig genom igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomningar i 
sjöar och kustvatten samt syrgasbrist i bottnar och leder på sikt till utarmning av den 
biologiska mångfalden. Näringsämnena kan spridas lokalt från utsläpp från till exempel 
industri, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också hamna i miljön 
genom nedfall från luften av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, kraftverk 
och lantbruk. De näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land 
sköljs så småningom ut och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen i havet.

Miljömål
Att skydda vattenmiljöer mot negativ påverkan faller in under miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag. Det handlar bland annat om att skydda den biologiska mångfalden i sjöar och 
vattendrag mot exempelvis näringsläckage. EU:s ramdirektiv för vatten säger att sjöar och 
vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status 2015. Inom ramen för miljömålsarbetet 
har Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket pekat ut de sötvattensmiljöer 
som är mest värdefulla för natur, kultur, fisk och fiske vilka benämns Nationellt värdefulla 
vattenmiljöer. På Sala kommuns skogsfastighet berörs ett sådant område, Sala Silvergruvas 
vattensystem, som är klassat som en värdefull vattenmiljö utifrån kulturella avseenden. I 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag49 är målet att 2020 ska ”sjöar och vattendrag vara 
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 
Målet bedöms kunna uppnås om fler åtgärder sätts in. Bland annat skogsbrukets påverkan på 
vattenmiljöer måste minska. Ett av delmålen inom detta miljömål säger att till 2010 ska 
hälften av de utpekade värdefulla natur- och kulturmiljöerna vara skyddade. I Västmanland 
finns 16 sådana identifierade miljöer varav två har blivit skyddade.

Kommunens skogsinnehav ligger inom Sagåns delavrinningsområde inom Norrström 
huvudavrinningsområde. Delområdet Sagån har sina källor norr om Sala och mynnar ut i 

49 Miljömålsportalen www.miljomal.se.
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Oxfjärden i Mälaren50. Skogsbruket på fastigheten påverkar vattenmiljöerna i hela 
vattensystemet ända ner till utloppet i Mälaren och till slut även vattenkvaliteten i Östersjön.  

Stensjön har måttlig ekologisk status51 eftersom den är försurad. Målet är god ekologisk status 
till 2021, den långa tiden är för att försurningen ska hinna motverkas. Vattenförekomsten 
kalkas och ingår i målområde för kalkning. Stensjön har en god kemisk ytvattenstatus. Olof 
Jons Damm har god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Långforsen har måttlig 
ekologisk status på grund av övergödning som tar tid att motverka strävar man mot målet god 
ekologisk status till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen är god. 

Skvalån mellan Långforsen och Olof Jons Damm har måttlig ekologisk status, framför allt 
beroende på kontinuitetsförändringar. Detta betyder att flödesvägen i den här 
vattenförekomsten är bruten av barriärer som hindrar vandrande vattenorganismer att ta sig 
fram i vattenförekomsten. Vandringshinderinventeringar tyder på att det finns minst 2 
artificiella definitiva och 0 artificiella partiella vandringshinder i vattenförekomsten. 
Vattendraget mellan Olof Jons Damm och Stensjön har god ekologisk status men flödesvägen 
är bruten av barriärer som hindrar vandrande vattenorganismer att ta sig fram i 
vattenförekomsten. Vandringshinderinventeringar tyder på att det finns 1 artificiellt definitivt 
och 0 artificiella partiella vandringshinder i vattenförekomsten. Från Storljusen, via 
Silvköparen, till Olof Jons Damm löper Skvalån-Storljusbäcken. Den ekologiska statusen är 
måttlig. Vattendraget är försurat och delar av vattenförekomsten utgör målområde för 
kalkning, kalkning sker i uppströms belägna sjöar. Flodkräfta har tidigare funnits i 
vattenförekomsten men nu finns signalkräfta i Silvköparen vilket är ett direkt hot mot 
flodkräftan, om den fortfarande finns i vattensystemet. Flödesvägen är bruten av barriärer som 
hindrar vandrande vattenorganismer att ta sig fram i vattenförekomsten. 
Vandringshinderinventeringar tyder på att det finns 2 artificiella definitiva och 0 artificiella 
partiella vandringshinder i vattenförekomsten. Detta vattensystem fortsätter från Långforsen 
genom Sala med Skvalån –Lillån, detta vattendrag har dålig ekologisk status framför allt på 
grund av övergödning och kontinuitetsförändringar. Vandringshinderinventeringar tyder på 
att det finns 4 artificiella definitiva och 0 artificiella partiella vandringshinder i 
vattenförekomsten. Dessutom finns signalkräfta i vattenförekomsten som kan utgöra ett hot 
mot flodkräfta som finns i intilliggande vatten. Signalkräfta är bärare av kräftpest som slår ut 
den inhemska flodkräftan. Vattenkemin är även väldigt dålig medhöga halter bly, kadmium 
och zink. Söder om Sala finns troligen signalkräfta i Sagåns huvudfåra ända till utloppet i 
Mälaren. Halten av kvicksilver i både sjöarna och vattendragen inom fastigheten är som för 
alla landets sjöar och vattendrag högre än EU:s gränsvärde.
 
Rutiner
På tidigare odikad mark anläggs inga nya diken (6.5.8) och skyddsdikning används bara då 
Skogsvårdslagens föryngringskrav annars inte kan uppfyllas (6.5.9). Tidigare anlagda diken 
på lågproduktiva torvmarker underhålls inte (6.5.11). Diken och vägdiken får endast i 
undantagsfall mynna ut i vattendrag, sjöar och värdefulla våtmarker. Vid dikesrensning 
tillämpas skyddsåtgärder för naturvärden, även nedströms, och hänsyn dokumenteras (6.5.12). 
Vid både dikesrensning och skyddsdikning konstrueras, vid behov, sedimentationsdammar för 
att minimera negativa effekter från sedimentation (6.5.13). 

50  Vattenmyndigheten www.vattenmyndigheten.se.
51  VISS www.viss.lansstyrelsen.se
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Brandstrategi

I ett brukat skogslandskap bekämpas bränder och andra naturliga störningar som annars skulle 
skapa förutsättningar för störningskrävande arter att behålla livskraftiga populationsnivåer. … 
Skog som har brunnit avverkas även i stor takt vilket. Resultatet är en dramatisk minskning av 
livsmiljöer för de brandkrävande arterna som därför minskat i antal eller helt försvunnit från 
landet. Störningarna påverkar trädslagssammansättningen, utebliven störning missgynnar 
lövträd och tall medan den skuggtåliga granen kan etablera sig. Att bränder uteblir 
missgynnar många växt- och djurarter som är direkt beroende av brand. En del växter, som 
exempelvis brandnäva och svedjenäva, kräver värmen från en brand för att fröna ska gro. 
Fröna ligger länge i marken och gror inte förens det har brunnit, då gror de, blommar och 
sätter nya frön. Kolflarnlaven är ett exempel på en lav som bara växer på bränd ved. Den 
sotsvarta praktbaggen är beroende av bränd ved för sin larvutveckling. Många insekter har 
specialiserade organ som de på långa avstånd kan leta upp bränder med.

Att genomföra naturvårdsbränning och skydda skog som brunnit på naturlig väg leder till en 
ökning i populationsstorlekarna för brandgynnade organismgrupper. Eftersom de 
brandgynnade arterna har olika krav på sin livsmiljö är det störst naturnytta med en variation i 
den brända skogen. Både variation i bestånden men även mellan olika brända bestånd i 
landskapet är att eftersträva. Vid naturvårdsbränning fås störst naturnytta om stora delar av de 
träden i beståndet får stå kvar och inte avverkas innan bränning. Att genomföra 
naturvårdsbränning i unga tallbestånd ger stora naturvärden bland annat genom bildandet av 
brandljud som vissa insekter är beroende av. Vissa hotade arter är känsliga för brand, 
exempelvis vedsvampar, epifyter och häckande rovfåglar, och bränning bör undvikas i sådana 
bestånd. Bränning bör även undvikas i bestånd med mycket död murken ved eftersom denna 
konsumeras av elden. Bränning sker lämpligare i bestånd fattiga på död ved, gärna i 
anslutning till bestånd rika på död ved. Gamla levande träd med höga naturvärden kan dö vid 
brand och dessa bör därför skyddas vid en bränning, om det inte är möjligt bör dessa bestånd 
inte brännas52.

Större skogsbrukare (med över 5 000 hektar produktiv skogsmark) ska genomföra rimliga 
åtgärder för att bränna en areal motsvarande minst 5 % av föryngringsarealen på torr och frisk 
mark under en femårsperiod (6.3.12 och 6.3.13). Detta för att främja brandgynnade arter. 
Tätortsnära skogar ska räknas bort från arealen skog lämplig för bränning. Sala kommun har 
genomfört naturvårdsbränning vid Stensjön (skifte 1, bestånd 219), där finns även en naturstig 
med informationsskyltar som berättar om naturvårdsbränningen. Även en myrholme (skifte 1, 
bestånd 31) har naturvårdsbränts. Utöver detta har bestånd brunnit av naturliga orsaker, 
exempelvis bestånd 187 på skifte 1 där en ung tallskog brann. Detta skapar väldigt speciella 
egenskaper hos tallarna och kan bli ett biologiskt väldigt värdefullt område. På fastigheten 
finns omkring 1900 hektar torr-frisk mark där naturliga förutsättningar gör brand till ett 
naturligt inslag i ekosystemen53.

52  Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog. Naturvårdsverket 2006.
53 Vid beräkning av arealen mark lämplig för bränning har bestånd med GYL-G=1-2 som domineras av tall 

(mer än 50 % tall) sökts ut. Tätortsnära skogar har exkluderats.
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Register över brandfält

Skifte 1
Bestånd Areal (ha) Ålder Hkl Målklass Beskrivning
187 10,9 43 R2 PG Över 1 ha av beståndets norra del har brunnit av 

naturliga orsaker. Den unga tallskogen överlevde 
i stor utsträckning vilket torde ha skapat stora 
värden t.ex. brandljud, lyror mm. Tallbestånd.

219 5,4 0 K1 PG Naturvårdsbränning i stora delar av beståndet 
utfört efter föryngringsavverkning i maj 2008. 
Udden ut i Långsjömossarna inte avverkad före 
bränning. Mål: lövbränna.

Skifte 2
Bestånd Areal (ha) Ålder Hkl Målklass Beskrivning
31 2,8 12 R1 NO Beståndet består av två myrholmar i 

Långsjömossarna, den större av dem har 
naturvårdsbränts (hyggesbränning). Mål: fri 
utveckling efter brand. 50 % tall 50 % löv.

43 0,9 162 S2 PG Litet brandfält inom beståndet.

Skifte 6
Bestånd Areal (ha) Ålder Hkl Målklass Beskrivning
48 0,4 59 S2 PG Brandfält, mål: produktionsskog. Lövdominerat 

bestånd (70 % löv).

Mål
Det långsiktiga målet är att naturligt förekommande brandberoende arter ska uppnå en 
gynnsam bevarandestatus på fastigheten. För att uppnå det skyddas och sköts skog som 
brinner av naturliga orsaker för att ta till vara på de biologiska värden som branden för med 
sig. Förslagsvis avsätts bestånden som NS bestånd, har delar av bestånd brunnit avsätts om 
möjligt dessa som NS bestånd, i andra hand avgränsas sådana områden som hänsynsytor. Om 
möjligt genomförs naturvårdsbränningar i lämpliga områden för att förstärka förekomsten av 
brandfält. Det kortsiktiga målet är att de brandfält som finns avsätts från skogsbruk inom en 
femårsperiod och att nya brandfält i möjligaste mån avsätts när de uppkommer.
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Kalkområden

På fastigheten finns ett kalkpräglat område kallat Salakalken med kalkpåverkad växtlighet och 
höga biologiska värden. Dessutom finns ett kalkstråk som löper öster om Snarpsätravägen 
från fastighetsgränsen i söder upp till Saladamm i norr där kalkkörtlar går i dagen och bildar 
små kalkrika områden. Salakalken, som innefattar hela skifte 7, är ett riksintresse för 
naturvård och ett Natura 2000 område (se kapitel Riksintresse för naturvård, Natura 2000 
samt Biotopskydd). Dessutom är stora delar av bestånden på skifte 7 föreslagna som 
nyckelbiotoper på grund av deras höga biologiska värden.  

Skötsel av kalkkörtlarna på Stadsskogen
Urbergskalken som finns i gruvområdet och uppe vid Saladamm, förekommer utspritt i det 
här mellanliggande området främst i ytmässigt mindre ”körtlar” samt mer sammanhängande 
områden runt gamla kalkbrott i södra delen. Det skapar förutsättningar för att jobba med små 
områden samtidigt som den normala skogsskötseln utförs i bestånden runtom. En viss 
effektivitet och kostnadsbesparing uppstår då.

Inriktningen på produktion under lång tid har format utseendet på barrskogsbestånden till de 
relativt täta och virkesrika bestånd som vi idag ser i våra skogar. Sala kommuns skogar är 
inget undantag. De bestånd som står under påverkan av kalktillgången i marken på 
fastigheten, står samtidigt på relativt goda lager av jord, vilket tillsammans med beståndens 
skötsel gjort dem dominerade av gran. Granen som skogsträd blir välväxta men får samtidigt 
ett grenverk som skuggar marken kraftigt. Det påverkar fältskiktet så att det blir kraftigt 
uttunnat med kärlväxter som går ner i ett ”viloläge” och inte går upp i blom. Mossorna blir 
samtidigt mer dominerande. Den uttunnade artsammansättningen bland träden påverkar 
samtidigt artsammansättningen negativt bland de marklevande storsvamparna bland vilka 
flera av våra hotade arter kan återfinnas på kalkmarker (spindlingar, trattsvampar m.fl.). Ökad 
inblandning av löv i dessa bestånd skulle kraftigt förbättra detta tillstånd.

En enklare inventering av området öster om Snarpsätravägen från fastighetsgränsen i söder 
upp till Saladamm i norr genomfördes under juli 2005. Inventeringen gick i huvudsak ut på att 
kartera var kalkkörtlarna och de större sammanhängande kalkpåverkade ytorna är belägna och 
avgränsa dem i bestånden. En översiktlig bedömning gjordes dessutom av i vilken grad 
objekten kan passa att utveckla till den efterfrågade naturvärdeskvalitén. Grunden i den 
bedömningen har då varit tydligheten i kalkpåverkan (d.v.s. artinnehåll), ålder samt luckighet. 
Främst har yngre bestånd bedömts, från R1 – G1 men kommande förutsättningar i K bestånd 
har också tittats på samt de äldre bestånd som står på kalkgrund (G2 – 
slutavverkningsbestånden) har fått en översiktlig bedömning av möjligheten till att skapa 
lövdominerade bestånd eller lövbestånd med naturvärden. Ädellövbestånd finns det däremot 
små förutsättningar att skapa i den här delen av fastigheten. Däremot bör möjligheten tas till 
vara att värna och öka inslaget av solitära och/eller gruppställda ädellövträd där de 
förekommer idag.

Uppföljning
Ett av målen från föregående plan (2004) var att skapa öppnare barrbestånd i kalkområden 
med mer utvecklade högörtsamhällen. Målet var att under planperioden identifiera 5 – 10 
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bestånd i R2 – G1 klasserna med lövinslag på kalkmark och planera skötseln av dem mot ett 
öppnare blandskogsbestånd. Målkodning kan sättas till PF alternativt om det går att få fram 
ädellöv i beståndet PF 15 %. Detta har inte skett.

Mål
Det långsiktiga målet är att kalkområdena ska skötas på ett sätt som bidrar till att 
kalkkrävande arter når gynnsam bevarandestatus. För att nå dit är det kortsiktiga målet att de 
identifierade kalkförekomsterna avsätts från produktionsskogsbruk och sköts för att gynna 
den biologiska mångfalden. För kalkkörtlarna på Stadsskogen (skifte 4) innebär detta att 
hänsyn tas till kalkkörtlarna och skötselåtgärder inleds. Målet är att skötselåtgärder inleds i 
fem bestånd under den närmaste tioårsperioden i identifierade kalkkörtlar i R2-G1 klasserna 
med lövinslag. Skötsel ska syfta till att skapa öppnare blandbestånd med mer utvecklade 
högörtsamhällen. 

Naturvårdsinriktad skötselplan för Salakalken
Väster om Sala tätort ligger ett kalkområde som i naturvårdssammanhang benämns 
Salakalken. Sala silvergruva med de olika utbrutna schakten från olika tidsepoker är beläget i 
de centrala delarna av kalkområdet, där även en gång det gamla gruvsamhället låg. 
Kalkområdet sträcker sig från Lärkbackens sportfält – Skugganområdet i norr ner till gården 
St. Hällsta i söder och avgränsas i öster av riksvägen till Västerås och i väster av Lillåns 
grunda dalgång. Det unika med Salakalken är storleken/utbredningen på det kalkpåverkade 
området. Trädskiktet består av tall som helt dominerande trädslag, men med ett stort inslag av 
alla för landsdelen förekommande arter av ädellövträd. Oxeln ger skogens mellanskikt en 
särskild karaktär. Kalktallskogens omfattning i hektar räknat gör den till den ytmässigt största 
i landet utanför Öland och Gotland. 

Skogen får dock betecknas som en primärskog framvuxen efter gruvbrytningens tidevarv. När 
silvergruvan drevs för fullt var trädbeklädnaden på ”Sahlberget” som det benämndes då, 
troligen endast enstaka träd i ett hårt exploaterat industri- och odlingslandskap. Vilken typ av 
vegetation som stod där innan gruvverksamheten startade vet man inte. Mer än att om man 
ska tro på sägnerna om hur silverfyndigheten hittades så nyttjades berget redan då som 
betesmark. Tallskogen som den ser ut idag är framvuxen genom ett successivt igenväxande 
samtidigt som människor som bott och verkat i de gamla gruvarbetartorpen hela tiden varit 
med och format vegetationen genom nyttjandet av markerna. Naturvärdena i sig som de ser ut 
nu är dels helt knutna till kalkförekomsten i marken och i brukningshistoriken. Kärlväxtfloran 
bär fortfarande spår från den öppna intensivbrukade tiden vilket så tydligt syns i de på flera 
platser förekommande öppna kalkhällarna. Fler hävdgynnade arter kommer med all 
sannolikhet att dyka upp i framtiden vartefter som restaureringsarbetena fortskrider. Exempel 
på arter som dykt upp ur fröbanken är Majvivan och kanske Trådfräken. Fler finns anledning 
att hoppas på. Bland kryptogamerna har många sällsyntheter hittats genom åren och då främst 
bland kalkkrävande mossor och lav. Än fler finns förmodligen att hitta bland kalkkrävande 
storsvampar och då kanske främst bland spindlingarna. Mycket arbete återstår att göra bland 
dessa organismgrupper. Gruvområdet hyser dessutom en av landets största nu kända 
övervintringsplatser för fladdermöss. Berguv finns i området och föryngrar sig liksom den 
ävenså rödlistade Större vattensalamandern.

Sammantaget har dessa naturvärden bedömts så stora att de motiverat klassningen av området 
som ett riksintresse för naturvård. Även de stora kulturvärdena i gruvan med byggnader och 
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vattenanläggningar har motiverat en klassning av riksintresse. Området upptogs även efter 
Sveriges inträde i den Europeiska unionen som ett Natura 2000 område viket även det har 
riksintressestatus enligt 7 kapitlet i miljöbalken.

På Salakalken är Sala kommun och gamla STRÅ kalkbruk, Björka mineral de dominerande 
markägarna. Men det finns även ett antal mindre markägare som brukar skogen samt alla de 
privata villa- och torpfastigheter som har naturmarksdelar på tomten. 1993 upprättades en 
Naturvårds inriktad skogsbruksplan (NISP) för hela kalkområdets skogar, exklusive 
tomtmark. Syftet med den planen som sträcker sig fram till utgången av 2003 är att tydliggöra 
naturvärdena och föreslå åtgärder utifrån detta. Åtgärderna får dock inte vara mer långtgående 
än vad skogsvårdslagen (SVL) anger. Planen har dock kommit till god användning i de 
skötsel- och restaurerings åtgärder som vidtagits under planperioden. Det har gått bra att 
koppla planens intentioner till de behov som det rörliga friluftslivet ställer på detta tätortsnära 
strövområde. Flera anläggningar i form av ströv- och motionsspår finns i området. Även rena 
restaureringar i delar av området för att gynna och utveckla kärlväxtfloran har kunnat 
genomföras med stöd av planen och en medveten inställning från kommunens sida. 

NISP:en anger för planområdet en trädslagsfördelning på 74 % tall, 11 % gran, vanligt löv 13 
% samt ädellöv 2 % detta uttryckt i % av den totala virkesvolymen vid planens upprättande. 
Naturvärdena i planområdet är som tidigare nämnts knutet till kalken i marken och 
brukningshistoriken. Kärlväxtfloran med bland annat 14 arter orkidéer och en lång rad andra 
växter som är beroende av kalk i kombination med ett ganska stort ljusinsläpp, skall 
kombineras med moss- och lavflorans mer sparsmakade ljuskrav. Marksvamparnas behov av 
vatten i kombination med värme, är ytterligare en komplicerad faktor. Till detta får även 
adderas arterna som växer i rikkärren med sina specifika krav. Insektsfaunan vet vi ännu inte 
mycket om och då förståss ännu mindre om deras krav.

Hitintills har brukandet av dessa kalkskogar endast inskränkt sig till lättare saneringsinsattser 
för att någorlunda hålla törskateangreppen på en rimlig nivå samt för att inte bestånden skall 
sluta sig alltför mycket. Mindre slutavverkningsytor har endast tagits upp i kalkområdets 
ytterkanter ut mot Lillåns odlingsområden. En större gallringsinsatts fick lov att sättas in 
vintern 2002/03 i bestånden söder om Solbohällarna och ner till Finntorpet. Avverkningarna 
var föranledda av att det utbrutit ett större angrepp av Greminiella svampen vilket medförde 
att det fläckvis blev så stora uttag att en slutavverkningsanmälan över flera av bestånden fick 
göras som säkerhet. Avverkningarna har hittills genomförts motormanuellt för att största 
försiktighet skall kunna iakttagas. Detta både mot friluftslivets intressen, skolundervisningen i 
området samt för att inte förorsaka markskador som kan komma att påverka floran negativt.   

I NISP:en föreslås fram till år 2003 åtgärder som exempelvis fortsatt försiktig 
gallringsavverkning för att bibehålla bestånden friska samt successivt föryngra dem genom 
utgallring ”uppifrån” i åldrar. Skapande av död ved samt framgallring av kandidater till 
evighetsträd är prioriterade åtgärder strukturellt. I lämpliga delar av kalkområdet gynna 
ädellövet genom riktad gallring. Både rena ädellövbestånd och barrbestånd med varierad 
ädellövandel i bör det arbetas med. Innehållet av död ved och gamla träd som struktur skall 
beaktas även här. Där tendenser till fullskiktning finns skall den underhållas, men det är 
samtidigt viktigt att skapa variation! Framgallring av hällområdena för gynnandet av bland 
annat Hällebräckan är prioriterad åtgärd och planeras i samråd med länsstyrelsen. Ytmässig 
vidgning av dessa hällområden eftersträvas. Identifiering av skuggfördragande växter 
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genomförs av kommunekolog för senare inplanering i berörda bestånds skötsel. En plan 
utarbetas för restaureringsbehovet i punktobjekt som går utöver de rent skogligt 
produktionsmässiga. Objektbeskrivning – syfte/mål – samt kostnad för genomförande och 
löpande underhåll.

Mål
Att bevara de höga naturvärden som finns på Salakalken samt förstärka den biologiska 
mångfalden är en viktig del i arbetet med att skapa ett hållbart skogsbruk på fastigheten. 
Genom att rikta insatserna till det biologiskt viktiga området på Salakalken blir naturvården 
effektiv och gynnar många arter. Det viktiga är att genomföra åtgärder som främjar en 
variation i kalkområdet där det skapas förutsättningar både för ljuskrävande och 
skuggkrävande arter. Målet med skötseln av Salakalken är att långsiktigt skapa ett 
variationsrikt område, med förutsättningar för en gynnsam bevarandestatus för de 
kalkkrävande arter som kan förväntas förekomma på området, som bidrar till ett hållbart 
skogsbruk på hela fastigheten. Samt att på sikt skapa ett skogsområde med överårig tall och 
ädellöv i varierande slutenhet. Öppna till halvöppna partier får förekomma för att gynna 
kärlväxtfloran och förekomsten av grövre solbelysta stammar. Grov död ved värnas överallt 
där den inte utgör en säkerhetsrisk. Eftersom länsstyrelsen arbetar med att revidera 
skötselplanen för Natura 2000-området anges inga närmare skötselförslag för Salakalken i 
denna plan. Skötselplanen för Natura 2000-området införlivas i produktions- och 
naturvårdsarbetet på Salakalken.
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Plantageskogar och främmande arter

Historiskt har stora delar av skogen brukats för virkesproduktion. Skogsbruksåtgärder som 
föryngringsavverkning, återbeskogning, röjning och gallring har gjort att skogen har gått från 
naturskog till ett mer halvnaturligt tillstånd. Dynamiken i skogen har förändrats med 
förändrad trädslagsammansättning och åldersstruktur. Trotts det är skogen fortfarande naturlig 
på så vis att skogskontinuiteten inte är bruten vilket medför att markförhållanden som 
exempelvis näringssammansättningen är ungefär lika och artsammansättningen är inhemsk. 
Den andra typen av brukad skog, plantageskogen, är istället uppförd på åkermark vilket 
medför att markförhållandena är annorlunda och omfattande dikning ger en annorlunda 
hydrologi. Ofta är träden i plantageskogar planterade tätt i rader och det täta krontaket gör att 
markväxtligheten blir sparsam. Dessa bestånd på före detta åkermark, har inte den naturiga 
skogens mångfald och karaktär. Enligt certifieringsstandarden (princip 10) ska plantageskogar 
endast användas i begränsad omfattning och bara när det bidrar till att skydda, återställa och 
bevara naturskogar. 

Enligt FSC:s standard får främmande trädslag användas, på bestånd anlagda från 2009, på 
högst 5 % av den produktiva markarealen (6.9.3). Rutiner kring användandet av främmande 
trädslag ska finnas (enligt kriterium 6.9)54. Enligt konventionen om biologisk mångfald ska 
införsel av främmande arter förhindras. Dessutom ska främmande arter som hotar ekosystem, 
livsmiljöer eller arter kontrolleras eller utrotas. 

På fastigheten har plantering skett på en del före detta åkermark (bilaga 6), framför allt i 
kanter mot odlingslandskapet, ca 32 hektar (0,8 % av den produktiva skogsarealen). 
Främmande trädslag används i mycket liten omfattning, plantering av lärk har skett i en 
tätortsnära skog i Ransta. I övrigt är de plantor som används vid återbeskogning efter 
föryngringsavverkning inhemska och ståndortsanpassade.

Mål
Målet är så naturliga bestånd som möjligt med inhemska trädslag som är anpassade till miljön 
och så oförändrade markförhållanden som möjligt. Därför ska inte några plantageskogar 
anläggas och främmande trädslag, som exempelvis contortatall, ska inte användas i 
skogsbruket. Arbetet med att förhindra spridningen av andra främmande arter, till exempel 
signalkräfta, fortsätter och utökas till att omfatta nya arter om/när det blir aktuellt.

54  Kriterium 6.9 kan komma att väsentligt förändras vid nästa revision av standarden, på grund av de mycket 
aktuella frågeställningarna kring främmande trädslag.  
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Skolskogar

Under de första åren efter 2000 har skolorna i landet visat ett nyvaket intresse för 
undervisning i naturorienterade ämnen utomhus i fält. Det skulle göras möjligt för skolor att 
bedriva praktisk undervisning till exempel ute i skogsområden, kopplat till praktiska 
undersökningar. Undersökningar som även kan ha karaktären av uppföljbara undersökningar. 
Utifrån det resonemanget så kom det att inrättas ett stort antal så kallade ”Skolskogar” runt 
om i landet. Här i Sala tätort nappade två av skolorna på tanken om att kunna bedriva ordnade 
undervisningar i fält. Vallaskola och Ängshagenskolan är hittills först ut och har efter 
förfrågan fått sig tilldelade varsina skogsområden som omfattar tätortsnära, något varierade 
skogsområden, på ungefär tio hektar vardera.

Vallaskolan tilldelades en yta som är belägen på den så kallade Kalken inom det område som 
omfattas av NISP:en men inte i närheten av de delar av Kalken som hyser Hällebräckan, som 
är en utpekad art i det Natura 2000 område som också ligger över kalken. Ängshagenskolan 
fick en yta anvisad strax intill skolan på Ängshöjden där de kan arbeta med en skogstyp som 
uppvisar en gradient från bördigare lövrik skog intill åkermark som sedan höjer sig upp till 
mer magra barrblandskogar med öppna hällar.

Inga särskilda dokument med specificerade överenskommelser finns för upplåtandet. Det som 
gäller är att skolan disponerar ytorna på allemansrättsliga grunder genom muntlig 
överenskommelse med skogsenheten. Övningar som ska genomföras och som går utöver vad 
allemansrätten medger måste i varje enskilt fall göras separat överenskommelse om.

Mål
För skogsförvaltningen är det här ett led i strävandena att öka skolelevers insikt i och 
förståelse för skogsekosystemens funktion och nyttjande som virkesråvara. Detta kan ske 
antingen genom skolans egna självstudier eller till exempel genom deltagande av 
skogspersonal/ekolog. Skogsbrukandet ska ske i normal omfattning men med hänsynstagande 
till eventuellt förekommande utlagda flerårsundersökningar (som i så fall måste anmälas för 
vår vetskap). Detta för att eleverna skall kunna ges en inblick i skogsskötselns ekonomiska 
och ekologiska förutsättningar och hur det kan se ut i verkligheten. Försök kan även läggas 
upp utifrån dessa skötselåtgärder. Skolorna kan även om så behövs få bakgrundsfakta om de 
enskilda bestånden som ett ingående värde i övningarna och få dessa förklarade. 
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