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Upp dra get
Me li ca fick i upp drag att be döma vil ken på ver kan som genom fö ran det av de talj-
pla ne för slag för Hjul torps kul le har på den skogs dunge som finns inom pla nom rå-
det.

Be döm ning
De trädbestånd som läm nas på kul len kan upp de las i tre huvud ty per;

 gran skog

 löv-tall-blands kog

 tät ungs kog av björk och al

Vi fö reslår fö ljan de han te ring av be stån den:

Gran skog
Gra nar na är full vux na och kraf ti ga. Trä den står inte så tätt som i en plan te ring och
är där för inte lika känsli ga för fris täll ning. Många har nått slu tet på sin livs cy kel
och ris ke rar att fal la inom det när mas te sek let. I grän sen mot od lings mar ken i
norr finns en del bryn löv träd. Det sö dra snit tet mot tom ter na kom mer att bli
mera ex po ne rat för vind ef ter be byg gan det och de träd som står här är de som är
mest i riskzonen.

En sta ka gra nar som kan fal la mot hus kan tas bort di rekt. Even tu ell röj ning för
sti gar na bör vän tas med i ett par år ef ter av verk ning en för tom ter na på kul lens
topp för att trä den ska hin na an pas sa sig till den nya vind si tu a tio nen. Små glän tor
gör det möj ligt för en ny skogs ge ne ra tion att ta över. Den na bör då be stå av träd
med läng re livslängd än gra nen; som tall, ek och äde löv. Des sa får då plan te ras el-
ler gyn nas så att inte gra nen åter tar plat sen. Inom 50 år ska all all gran ha er satts
med tall-löv-blands kog. Bryn löv trä den mot norr och väst ska spa ras.

Tall-löv-blands kog
Den na skog har stor för må ga att över le va i god väl må ga. En sta ka in di vi der kan na-
tur ligt vis drab bas av sjuk dom men trä den är över lag inte öve rå ri ga. Kron ta ket bör
inte gle sas ut då det då blir för stort slyuppslag. De plat ser som krä ver mest om-
sorg och sköt sel är de nya bryn som upp står i kan ter na mot tom ter och vä gar.
Tom tä gar na bor de bli in for me ra de om hur man bäst byg ger upp ett vack ert och
fun ge ran de bryn mot sko gen.

Tät ungs kog av björk och al
Det ta om rå de i sö dra de len är i stort be hov av gall ring. Även här kan det då vara
bra att lyf ta fram even tu el la träd av ar ter med läng re livslängd som tall och ädel-
löv. Un der de när mas te fem tio åren kan det få vara en vack er björk sal.
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