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Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun äger idag (2018) 1116 hektar (ha) mark varav 725 ha produktiv 
skogsmark. En stor del av denna skogsmark är belägen nära och omkring tätorter, framförallt 
kring Ulricehamn, och området Lassalyckan. Många människor nyttjar skogen på olika sätt, 
och ser olika värden i skogen. Vissa människor vill använda skogen för rekreation, en plats 
för lugna promenader, kanske i kombination med svampplockning. Andra nyttjar skogen för 
idrott eller andra aktiviteter. Skogen är också viktig för biologisk mångfald och många hotade 
arter är knutna till skogsekosystem. För en kommun, som en offentlig ägare av skogsmark, är 
det viktigt att ta hänsyn till alla dessa intressen och värden i skogen, och det är av denna 
anledning som arbetet med att ta fram detta styrdokument påbörjades under 2017. 

2 Syfte 
Syftet med detta program är att skapa ett bra underlag för att fatta välgrundade beslut om 
skötseln av kommunens skogar med en god avvägning mellan ekonomiska, ekologiska och 
sociala värden. Programmet ska också ligga till grund för den taktiska och operativa 
planeringen (faktaruta 1:2) av skogsbruket. Programmet är ett verktyg för att kommunen ska 
kunna uppfylla sina relativt komplexa mål med sitt skogsägande. 

 

 
Faktaruta 2:1. Planeringsnivåer. (Källa: Skogssällskapet) 

Strategisk planering (10 – 100 år)
Den strategiska planeringshorisonten sträcker sig långt som 100 år in i framtiden. På den 
strategiska nivån hamnar frågor som rör utveckling av skog och mark på lång sikt, 
exempelvis hur trädslagsfördelningen kommer utvecklas över tid, eller hur man vill att 
skogsinnehavet ska utvecklas. 

Taktisk planering (ca 5 år)
Den taktiska planeringshorisonten rör tidsintervallet 1- 5 år. Det är nu de strategiska 
besluten ska omsättas. Exempel på beslut är om en skogsbilväg ska byggas, eller hur det 
ska planeras för maskinresurser, eller vilka bestånd som ska avverkas under denna period. 

Operativ planering (0-2 år)
Den operativa planeringshorisonten är planering av själva verksamheten, exempelvis vilka 
bestånd som ska avverkas under ett visst år, och hur det ska göras. Det vill säga utförande 
av skogliga åtgärder enligt budgeterat ett visst år.
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3 Definitioner 
Skogsbruksplan 
En skogsbruksplan är ett användbart hjälpmedel för planering av skogsbruket. Planen tar 
inte hänsyn till skogsägarens enskilda mål, utan ska snarare ses som ett register över skogen. 
Skogsbruksplanen saknar ekonomiska värden. I skogsbruksplanen delar man in 
skogsfastigheten i avdelningar eller åtgärdsenheter. Inom varje avdelning samlar man in 
skogliga data såsom ålder, volym, trädslag etc. Man föreslår dessutom åtgärder för respektive 
avdelning. För ett certifierat skogsbruk är skogsbruksplanen ett krav. Skogsbruksplanen är 
begränsad till en 10-årsperiod.  

I skogsbruksplanen delas skogsfastigheten in i avgränsade s.k. avdelningar eller bestånd. 
Genom att dela in skogsfastigheten i avdelningar, kan man behandla varje avdelning på ett 
homogent och effektivt sätt. För att identifiera planens avdelningar ges dessa ett nummer 
från 1 upp till antalet avdelningar i skogsbruksplanen. 

För varje avdelning beskrivs sedan skogen genom att ange beståndets ålder, beståndets 
volym (m3sk per hektar), markens bördighet (ståndortsindex), önskvärt långsiktigt 
skötselmål (målklass), arter av träd som huvudsakligen står i beståndet (trädslag), typ av 
produktiv skogsmark (huggningsklass) samt åtgärder man planerar för den kommande 10-
årsperioden. 

Målanalys 
För en skogsägare, oavsett vem det är, är det viktigt att formulera mål med sitt ägande. 
Viktiga frågor att ställa sig är bland annat hur stor ekonomisk avkastning man förväntar sig, 
hur mycket naturvård man vill ha och hur viktigt det är att gynna sociala värden i skogen. 
Beroende på vilka förutsättningar, mål och viljor en skogsägare har med sitt ägande så kan 
skogen skötas på en mängd olika sätt. Skötseln ska med andra ord ses som de verktyg som 
finns för att styra mot olika målsättningar.  
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4 Processen 

4.1 Ny skogsbruksplan 
Under 2016 gjordes en ny skogsbruksplan för Ulricehamns kommuns skogsinnehav. 
Skogsbruksplaneläggare var Skogspartner tillsammans med Skogssällskapet. Skogspartner 
stod för fältinventeringen, mätningarna och beståndsindelningen. Skogsbruksplanen gjordes 
i PCskog ™, för att sedan konverteras in i Skogssällskapets planprogram. 

 

4.2 Måldiskussion 
Under våren 2017 påbörjades arbetet med att ta fram ett program för långsiktig och hållbar 
förvaltning av kommunens skogsinnehav. Processen startade med ett möte vilket syftade till 
att på ett övergripande plan diskutera målen med kommunens skogar. Ett annat syfte var att 
ta fram förslag på hur skogsinnehavet skulle kunna indelas i olika zoner för olika 
övergripande mål. I detta arbete blev till exempel Lassalyckan föreslagen som en egen zon 
(figur 5:4).  

Vid mötet deltog representanter från olika sektorer och verksamheter i förvaltningen. 
Representanter kom från miljö och samhällsbyggnad, ekonomi, kultur och fritid, 
kommunservice (då fortfarande support), fastighet samt förvaltningsledningen. Mötet leddes 
av representanter från Skogssällskapet.  

I syfte att vara väl förberedda hade samtliga deltagare inför mötet fått ett antal frågor 
skickade till sig, som sedan diskuterades under mötet. 

 

De förslag som framkommit presenterades därefter i kommunstyrelsens arbetsgrupp för 
samhällsutveckling (2017-11-02). Efter avstämning kunde arbetet med mål och 
zonindelningar fortsätta.  

 

4.3 Heureka-analyser 
Nästa steg var att påbörja de skogliga strategianalyserna i Heureka PlanVis (Faktaruta 4:1). 
Detta arbete utfördes av Skogssällskapet. 

Analyser gjordes enligt de zonindelningar som framkommit under måldiskussion och 
avstämning i kommunstyrelsens arbetsgrupp. Det gjordes även referensanalyser, där 
konventionellt skogsbruk användes som ramverk. Syftet med referenserna var att jämföra 
utfallet av olika anpassningar med konventionellt skogsbruk. Skogssällskapet ansvarade för 
utförande och arbete med analyserna och har även bistått med att skapa innehållet till detta 
program. 
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Faktaruta 4:1. Heureka Planvis. (Källa: SLU) 

 

 

 

 

Heureka PlanVis är ett kraftfullt analys- och planeringsverktyg som har ett brett 
användningsområde både vad gäller storleken på det geografiska området av en analys och 
vilka problemställningar som kan hanteras. Heurekasystemet är resultatet av ett 10-årigt 
forskningsprogram på SLU och Skogforsk som avslutades 2009. 

PlanVis är ett verktyg för analyser av olika handlingsalternativ och för att söka bra 
lösningar utifrån de målsättningar man har. Det är utvecklat för analys och planering av 
medelstora och stora skogsinnehav. I PlanVis hanterar virkes- och biobränsleproduktion 
men också inlagring av kol, skogens lämplighet för rekreation och aspekter relaterade till 
natur- och miljövård.

För varje bestånd genereras automatiskt ett antal möjliga handlingsalternativ. Varje 
alternativ består av skogsvårdsåtgärder och avverkningar, och som en konsekvens, 
beståndets utveckling över tid. Bestånden kan enkelt grupperas utifrån t.ex. en 
målklassning av bestånden. För varje grupp anger användaren ramarna för vilka åtgärder 
som kan ingå i mängden tänkbara handlingsalternativ. En optimeringsrutin används 
därefter för att välja det bästa alternativet för varje bestånd. Det senare steget görs utifrån 
en målformulering och eventuella restriktioner. En typisk målformulering är en hög 
ekonomisk avkastning (ofta i termer av nuvärde) tillsammans med krav på jämnhet av 
virkesflöden över tiden eller restriktioner satta utifrån naturvårds- eller miljösynpunkt. 
Sammantaget skiljer sig PlanVis därmed tydligt från StandWise (BeståndVis) interaktiva 
analys av ett bestånd i taget och från den regelstyrda ansats som finns i RegWise (RegVis). 
De skogsvårds- och avverkningsåtgärder som kan studeras är dock lika i de tre 
programvarorna:

 Föryngring (plantering, sådd eller självföryngring; med eller utan markberedning)
 Röjning
 Gallring (med eller utan uttag av skogsbränsle)
 Gödsling
 Föryngringsavverkning (med eller utan uttag av skogsbränsle; med eller utan 

lämnande av frö- eller skärmträd)
 Kontinuitetsskogsbruk

En långsiktig planering görs vanligen för en rotationsperiod (100 år) indelade i 
femårsperioder. I PlanWise finns dessutom en modul för en kortsiktigare, taktisk 
planering, som kan göras årsvis på 10 - 15 års sikt. Inte bara fastigheter utan skogsbruket 
och dess konsekvenser kan analyseras för skogslandskap, för avrinningsområden eller för 
t.ex. områden nära tätorter.
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5 Skogen 

5.1 Skogsbruksplan Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun äger idag 725 ha produktiv skogsmark, 345 ha övrig mark (främst 
industri- och exploateringsmark), 30 ha jordbruksmark och 15 ha impediment.  

Av det totala virkesförrådet står gran för 61 %, triviallöv (björk, al, asp) står för 31 %, tall står 
för 5 % och ädellöv (ek & bok) står för knappt 3 % (figur 5:1). Relativt andra skogsägare i 
denna geografi så sticker den höga lövandelen ut (34 % av volymen). Däremot är en sådan 
hög lövandel normal för en kommunal skogsägare. Anledningen till att Ulricehamns 
kommun har så stor andel lövskog är att många av de tätortsnära bestånden som har skötts 
med rekreationsvärden som mål, är just lövskogar.  

 

 

Figur 5:1. Arealer och virkesförråd. (Källa: Skogssällskapet) 
 

Medelvolymen per hektar är 162 skogskubikmeter, och den genomsnittliga tillväxten, det vill 
säga att markens genomsnittliga bördighet, är 8,4 skogskubikmeter per ha och år. Det 
innebär en total tillväxt på ca 4 500 skogskubikmeter per år.  
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Skogen är relativt jämnt fördelad på olika åldrar (Figur 5:2). En jämn åldersklassfördelning 
är eftersträvansvärt om man vill kunna upprätthålla ett jämnt kassaflöde över tid. Det kan 
också ses som ett kvitto på ett historiskt långsiktigt, hållbart brukande av skogen. 

 

 

 
Figur 5:2. Åldersklassfördelning. (Källa: Skogssällskapet) 
 
Skogen delas in även i målklasser, baserat på det övergripande målet för varje enskilt 
bestånd. Denna indelning syftar främst till att dela på produktionsmål och naturvårdsmål 
(faktaruta 5:1). Ulricehamns kommun har en relativt hög andel NS och NO. Det är vanligt att 
offentliga ägare, framförallt kommuner, har en hög andel skogsmark klassat som NS. 
Anledningen är att många av de tätortsnära, lövdominerade skogarna, inte har produktion 
som främsta mål, utan istället rekreationsvärden som övergripande mål. Rekreationsvärden 
har i dagsläget ingen egen målklass, utan brukar falla in under målklass NS.  

Av Ulricehamns kommuns totala skogsmarksinnehav är 61 % klassat som PG, 7 % klassat 
som PF, 27 % klassat som NS och 5 % klassat som NO.  

 

Faktaruta 5:1. Målklasser (Källa: Skogskunskap, Skogforsk) 

PG
Produktion med generell miljöhänsyn. Den vanligaste målklassen, här bedrivs 
skogsbruk för virkesproduktion, men naturligtvis gäller generell naturhänsyn vid 
varje åtgärd.

PF 
(K)

Produktion med förstärkt miljöhänsyn (kombinerat mål). Här brukas 
skogen också för virkesproduktion men det finns ett miljöintresse utöver den 
generella hänsynen.

NO Naturvård, orört. Här kan det handla om till exempel gammal skog med mycket 
död ved eller en sumpskog. Skogen lämnas för fri utveckling.

NS
Naturvård med skötsel. I NS-beståndet väger miljövärdena tyngst men de kan 
behöva bevaras eller förstärkas med naturvårdande skötsel. Exempel kan vara att 
frihugga gamla ekar eller att ta bort gran som håller på att ta över i en lövskog.
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5.2 Geografi 
Den största andelen av kommunens skogsmark är belägen i anslutning till samhället 
Ulricehamn. Detta större sammanhängande skogsområde sträcker sig från riksväg 40 i norr, 
mot samhället i väster, förbi golfbanan och ner mot den gamla banvallen mot Kinnared i 
sydost. Inom detta större sammanhängande block ligger det område som kallas Lassalyckan.  

Knappt 20 % av kommunens skogsmark (133 ha) finns belägen kring samhällena Vegby, 
Gällstad, Nitta, Hökerum, Älmestad och Blidsberg (se figur 5:3). 

 

 

Figur 5:3. Den geografiska fördelningen av Ulricehamns kommuns skogsinnehav. (Källa: 
Skogssällskapet) 
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Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell medlemsorganisation som verkar 
för ett ansvarsfullt brukande av världens skogar. Skogscertifiering enligt Forest 
Stewardship Council är grunden i ett frivilligt, marknadsstyrt system som syftar till att 
uppmuntra ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av 
världens skogar. 

För Skogssällskapet och för våra certifierade kunder innebär det bl.a. att:

 Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter, sparas 
och sköts för att bevara mångfalden. Skogsägaren avsätter frivilligt 5 % av sin 
produktiva skogsmarksareal för att skapa höga naturvärden i framtiden. 

 FSC kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna. 
 Särskild hänsyn tas till hotade arter, även utanför nyckelbiotoper. 
 Skogen sköts så den på sikt får mer av naturskogens kvalitéer. Skogen får ett 

betydande inslag av både lövträd och döda träd vilket är viktigt för många lavar, 
mossor, fåglar och insekter. 

 God ekonomi och långsiktig avkastning är en av FSCs hörnstenar. Vid avverkning 
tas virkesvärdet väl tillvara samtidigt som hänsyn tas till skogens ekologiska 
processer. 

 Mångbruk präglar skogens nyttjande, d.v.s. att virkesproduktion, renskötsel, 
friluftsliv, jakt, fiske, och annat utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra och 
miljö. 

 Skogsägaren erkänner samernas rätt till bete för sina renar. 
 Hänsyn tas till fornlämningar och kulturmärken

5.3 Certifiering 
Ulricehamns kommuns skogsinnehav är certifierat enligt FSC- och PEFC-standard (se 
faktaruta 5:2 & 5:3). Certifieringen ställer högre krav på en hel del områden gällande hänsyn 
inom skogsbruket. Ett relevant exempel på detta är kravet på samråd i samband med skogliga 
åtgärder, i de fall samrådsförfrågan inkommer. Det kan exempelvis vara en 
intresseorganisation som har synpunkter på skogliga åtgärder. Certifieringen ställer också 
som krav att NS-bestånd ska skötas aktivt för att bevara eller förstärka naturvärden.  

 

Faktaruta 5:2. FSC. (Källa: Skogssällskapet) 

 

Faktaruta 5:3. PEFC. (Källa: Skogssällskapet) 

PEFC, som står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, 
sätter upp skogliga krav, sociala krav och miljökrav som Skogssällskapet som organisation 
åtagit sig att följa.

Genom PEFC:s spårbarhetsstandard har Skogssällskapet åtagit sig att inte köpa virke som 
härstammar från:

 avverkning som har skett i strid med civila eller traditionella rättigheter
 av Skogsstyrelsen definierade nyckelbiotoper, om inte ingreppet har skett i syfte att 

bevara och utveckla befintliga naturvärden
 genmodifierade träd
 illegal avverkning
 avverkning som innebär omföring av skog till annan markanvändning, annat än i 

den omfattning och under de förutsättningar som medges enligt gällande standard.
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5.4 Lassalyckan 
Lassalyckan, även känt som Sanatorieskogen, är ett större sammanhängande skogsområde 
öster om Ulricehamn. I väster gränsar området mot samhället och Lassalyckans skidstadion, 
i norr mot Hesters industriområde och golfbanan. Områdets östra gräns utgörs av en bäck 
(Pinebobäcken) och i söder avgränsas Lassalyckan av kommunens fastighetsgräns (se figur 
5:4).  

Lassalyckan utgörs av 160 ha, och all mark är klassat som skogsmark. Arealen utgör 22 % av 
Ulricehamns kommuns totala skogsinnehav. Den totala virkesvolymen uppgår till 32 800 
skogskubikmeter, vilket motsvarar 28 % av kommunens totala virkesvolym. Det innebär 
således att det genomsnittliga virkesförrådet på Lassalyckan är tämligen högt (205 m3sk/ha). 
En stor andel, närmare 50 %, av kommunens avverkningsbara skogar finns inom detta 
område (73 ha av totalt 143 ha). Till avverkningsbar skog räknas skog som har uppnått en, 
enligt skogsvårdslagen, avverkningsbar ålder.  

Skogen inom området är grandominerad, och virkesförrådet består till 85 % av gran, 10 % av 
löv och 5 % av tall.  

Lassalyckan är ett skogsområde med ett tätortsnära läge, bibehållet skogstäcke och många 
stigar och leder, vilket gör att det är av betydelse för många människor och har många olika 
användningsområden. Här finns en toppmodern längskidanläggning med väl utbyggd 
konstsnötillverkning samt flera dammar för produktion av konstsnö. Här finns också många 
andra stigar och leder som används för löpning och promenader. Inom området finns också 
mountainbike-banor som används flitigt av cyklister. Området används även av orienterare, 
samt av människor som vill plocka svamp eller bara vandra i skogen.  
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Figur 5:4. Lassalyckan. (Källa: Skogssällskapet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

14

6 Inriktning 
 

Skogsmarken delas in i tre olika zoner, här kallat programområden. Inriktningen för dessa 
programområden tydliggörs i text nedan, se även figur 7:6, 7:7, 7:8 och 7:9. Kalkylräntan är 
beräknad till 2,5 %, vilket är en normal nivå när det gäller skogsbruk. Vidare beräknas 
kassaflödet till 10 %. Detta innebär att kassaflödet maximalt får variera med 10 % från en 
femårsperiod till en annan. All skogsmark, oavsett zon, ska skötas i enlighet med PEFC- & 
FSC-standard.  

Skogsbruksaktiviteter i samband med exploatering undantogs från strategin, eftersom det är 
åtgärder som är oförutsägbara och inte har med långsiktiga skogliga mål att göra. 

6.1 Programområden 

6.1.1 Programområde 1 – tätortsnära skog 
 

Definition:  Här inkluderas de skogar som ligger närmast tätorterna, och som 
idag främst är lövdominerade.  

 
Målsättning:  Målen med dessa skogar är att skapa lövrika, genomsiktliga 

skogar med höga rekreationsvärden. De allra flesta bestånd i detta 
programområde har målklass NS. De bestånd inom denna zon 
som är grandominerade ställs på sikt om till lövskogar. 

 
Anpassningar:  Dessa skogar sköts aktivt för att skapa och bibehålla höga 

rekreationsvärden. Praktiskt innebär det att gran hålls undan till 
förmån för lövträd. Bestånden gallras med jämna mellanrum för 
att skapa god genomsiktlighet. Inom detta programområde 
undviks hyggen.  

 

6.1.2 Programområde 2 – Lassalyckan 
 

Definition: Detta programområde definieras som ett sammanhängande 
skogsparti. I väster gränsar mot samhället och Lassalyckans 
skidstadion, i norr avgränsas det mot Hesters industriområde och 
golfbanan. Områdets östra gräns utgörs av en bäck 
(Pinebobäcken) och i söder avgränsas Lassalyckan av kommunens 
fastighetsgräns (figur 5:4).  

 
Målsättning: Det övergripande målet med Lassalyckan är rekreation och 

friluftsliv, med en god jämnvikt mellan olika friluftsintressen 
såsom skidåkning, orientering, svampplockning m.m. 
Produktionsmålet är underställt rekreationsmålen. Men det 
konstaterades också att utan aktiv skogsskötsel så kan inte målen 
med området nås. Att bibehålla ett fint blåbärstäcke i skogen är 
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också viktigt. En mindre hyggesareal och längre omloppstid för 
skogen föreslogs också. Ett annat mål är att öka lövskogsandelen i 
området. Naturvårdsmålet prioriterades ner eftersom höga 
naturvärden innebär en större mängd död ved, vilket skulle 
innebära svårare framkomlighet och försämrade estetiska värden. 
Produktionsmålet avslogs inte helt, utan en ungefärlig fördelning 
av målen enligt följande föreslogs: Ekonomi (30 %), Rekreation 
(60 %), Naturvård (10 %). 

 
Anpassningar: Eftersom mycket av skogen på Lassalyckan idag består av 

barrskog med hög medelålder så föreslogs att aktiv skötsel är 
nödvändigt, och att avverkningar ska utföras. För att minska 
hyggesarealerna så valdes en omloppstid på minst 100 år. 
Dessutom begränsas arealen på enskilda hyggen till högst 1 
hektar. Den totala arealen nya hyggen får inte överstiga 4 hektar 
per år inom Lassalyckan. Formen på de mindre hyggena anpassas 
dessutom efter terräng och markförhållanden, vilket gör 
upplevelsen av avverkningen mindre negativ. För att öka 
lövandelen bör vissa föryngringar göras med löv, allra helst 
närmast skidspåren.  

 

6.1.3 Programområde 3 – Produktionsskog 
 

Definition: Som vanlig produktionsskog definierades skogar i områden som 
inte bedöms vara särskilt värdefulla i sociala avseenden.  

 
Målsättning: Målet med dessa områden är konventionellt skogsbruk i enlighet 

med certifieringens krav.  
 
Anpassningar: Inga speciella anpassningar inom dessa områden. Däremot ska 

NS-bestånd som ligger inom dessa områden skötas aktivt för att 
gynna naturvärden. En högsta trädhöjd angavs också för när 
gallring inte längre är aktuellt. Denna höjd sattes till 22m i 
medelhöjd. Syftet med detta är att minimera risken för 
stormskador.  

 
 

6.2 Långsiktiga konsekvenser 
Enligt de tre programområdena och de anpassningar som föreslagits presenteras här 
resultaten från de skogliga strategianalyserna där de långsiktiga konsekvenserna bedöms.  
Här följer ett urval av resultat för de tre områdena; ekonomi, naturvård och sociala värden.  

 

6.2.1 Ekonomi 
Virkesvolymen från avverkningar ligger under de första 2 första femårsperioderna mellan 
1400 och 1700 m3fub i genomsnitt per år från föryngringsavverkning, och mellan 150 och 
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300 m3fub från gallringar. Avverkningsvolymer beräknas att öka succesivt ända fram till 
omkring år 2060–2070 (figur 7:1).  

Det årliga avverkningsnettot beräknas till omkring 670 000 – 770 000 kr årligen under de 
första två femårsperioderna. Skogsvårdskostnaderna, vilket bland annat inkluderar 
plantering och röjning, under samma femårsperioder beräknas uppgå till omkring 100 000 
kr årligen. Skogliga driftskostnader, inkluderande förvaltningsarvode, flyttkostnader för 
maskiner, vägunderhåll & övrigt räknas uppgå till omkring 100 000 kr årligen för samtliga 
perioder. Dessa resultat tillsammans visar att kommunen rimligen kan förvänta sig ett 
skogsnetto årligen på knappt 500 000 kr den första femårsperioden, och något högre den 
andra femårsperioden. Som framgår av figur 7:2 så kommer det årliga skogliga nettot stadigt 
stiga de närmsta decennierna under förutsättning att den beslutade inriktingen följs.  

 

6.2.2 Naturvärden 
Analysen visar att virkesvolymen i naturvårdsskog, det vill säga skog klassat som NS och NO, 
stadigt kommer att öka under 100-årsperioden (figur 7:3). Dessutom ökar arealen gammal 
skog kraftigt (figur 7:4). Här definieras gammal skog som skog äldre än 120 år. Detta visar att 
den inriktning som dokumentet avser säkerställer ett långsiktigt, hållbart skogsbruk.  

 

6.2.3 Sociala värden 
Att påvisa i resultatform hur sociala värden, eller rekreationsvärden, kommer utvecklas över 
tid är svårt. Det är svårare att definiera hur man mäter dessa värden. Men det finns vissa 
parametrar som kan vara av intresse att studera. Ett resultat som är intressant ur denna 
aspekt är arealen äldre skog, som tydligt ökar med denna inriktning (figur 7:4). Andelen 
lövskog är också intressant att titta på. Andelen löv ökar med denna inriktning (figur 7:5).  
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7 Diagram och kartor 
 

 

 

Figur 7:1. Virkesflöden i m3fub i genomsnitt per år, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:2. Alla skogsbrukets intäkter och kostnader (årligt netto) i genomsnitt per år, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:3. Virkesförrådets utveckling per skogstyp, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:4. Arealsutveckling per ålderskategori, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:5. Utvecklingen av trädslagsfördelning, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:6. Zonering av skogen, Ulricehamns tätort. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:7. Zonering av skogen, Gällstad & Vegby. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:8. Zonering av skogen, Hökerum & Nitta. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:9. Zonering av skogen, Älmestad & Blidsberg. (Källa: Skogssällskapet)


