Virkesområde Stockholm
2014-04-303
Åtgärdsförslag Tynningö 1:605
Rekreation/naturvårdsgallring i avdelning 15, 19, 25(del av), 26, 27(del av), 28, 29, 30, 31,
34, 35. (se karta)
Skogen gallras igenom och tyngdpunkten ligger på att spara vackra träd. Exempel på träd som
skall gynnas är grova ädla lövträd (ek, ask, lind m.m) och gamla grova tallar. I avsaknad av
dessa gallras skogen igenom för att få fram ett genomsiktligare bestånd. En stor del av den
gran som finns gallras bort även om enstaka fina exemplar kan sparas. Områdena innehåller
delvis en tät underväxt och därför måste röjning utföras innan avverkning. Gränser mot
privata tomter måste märkas ut tydligt för att undvika att fel träd avverkas.
De avdelningar som skall gallras motsvarar en areal om ca 8,5 ha och en volym på ca 450 m3
fub. Bedömd nettointäkt är 12 000 kr exkl.moms.
I uppdraget ingår också att ta ut GROT(grenar och toppar) som sedan flisas. Uttag av GROT
görs i den utsträckning det är möjligt och det bör påpekas att det inte blir städat på ris efter
maskinernas framfart. I de områden där det är blött måste även riset användas för att köra på
så att körskador undviks. Detta ris går ej att efteråt flisa. Risuttaget beräknas gå +-0.

Den exakta volymen och kvalitén mäts upp vid industrin av den objektiva parten VMF Qbera
(Virkesmätesföreningen i mellansverige).
Avverkningen bör påbörjas tidigast januari 2013 för att slippa kostnader för färjetrafiken.
Förslaget omfattar ej eventuella avgifter för färjetransport. För att undvika körskador bör
avverkningen göras när det är torrt eller fruset. Avverkningsarbetet beräknas pågå under 1
månads tid om allt flyter på enligt plan. Beroende på bl a väderförutsättningar kan startpunkt
och tidsplan komma att avvika från ovanstående angivna tider.
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