








Inventering av grönområde 

Datum 2020-09-12 klockan 9.00 – 13.00 

Deltagare Herbert och Renate Schleicher 

Lola och Norbert Lemberger 

Gerhard Flink 

Pär Camitz 

Syfte Att vandra genom grönområden och bedöma behov av arbete och prioritering för 

kommande insatser. Efter genomförd inventering bjöd föreningen på lunch på Trapper. 

Områden På kartor nedan definieras områden med siffror. Bedömning för respektive område finns 

på följande sidor i rapporten. 

Röjning En bedömning av om det finns behov att arbeta på området 

Prioritet 1 = åtgärd bör genomföras nästa år 

2 = åtgärd bör genomföras inom 3 år 

3 = åtgärd kan vänta längre än 3-10 år 

4 = åtgärd kan vänta mer än 10 år 

Arbete 1 = en man-dag 

2 = flera man-dagar 

3 = en man-vecka 

4 = flera man-veckor 

Avverkning Finns skog som på nu eller på lång sikt kan avverkas 
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Nr Röjning Prio. Arbete Avv. Beskrivning 

1 Nej - - Nej Fjällnära skog. Känslig långsamtväxande skog nära 
trädgräns. 

2 Ja 1 2 Nej Röjning krävs i närheten av vägen (norr och söder om den) 

3 Ja 1 2 Nej Trädfällning aktuellt vid Lövsångaren 16. Fastighetsägare 
bör tillfrågas. 

4 Ja 1 3 Nej Behov av röjning norr och söder om infarten på 
Lövsångaren 

5 Nej - - Nej Eventuell trädfällning om önskemål finns från FÄ 

6 Nej - - Ja Relativt öppen mark efter tidigare avverkning. Närmast 
fastigheter ser det bra ut. Kan finnas behov av röjning 
söder om Talltitan. Högre träd som på sikt kan avverkas 
mot västra gränsen. 

7 Ja 1 3 Ja Behov av röjning närmast fastigheter och söder om vägen 
samt närheten av torget. 

8 Ja 2 4 (Ja) Området är stort. Här kan föreningen välja om skog ska 
låtas växa upp eller om ytan ska röjas och hållas öppen. 

9 Nej - - Ja Nära fastigheter öppet och det bedöms som om FÄ sköter 
denna yta. Närmast gräns mot skidspår högre träd som på 
sikt skulle kunna avverkas. 

10 Nej 3 - (Ja) Glest med mindre träd mest löv. Skymmer ej. På området 
kan skog tillåtas växa för avverkning. 

11 Nej 4 - Nej Gles skog som ligger lågt skymmer i de flesta fall inte 
fastigheter 

12 Nej 4 - Nej Glest med mindre träd. Skymmer ej. Bedömer att FÄ sköter 
detta område. 

13 Ja 1-2 1 Nej Snårigt med mindre träd. Behov av röjning finns. Skulle ge 
FÄ bättre närområde. 

14 Ja 1-2 2 Nej Snårigt med mindre träd. Behov av röjning finns. Skulle ge 
FÄ bättre närområde. 

15 Ja 4 2 Ja Gles skog som ligger lågt skymmer i de flesta fall inte 
fastigheter. Bedömer att FÄ i de flesta fall kan hantera skog 
nära fastigheter. Stort område som i vissa delar kan tillåta 
avverkning. 

16 Ja 2 3 Nej Snårigt med mindre träd. Behov av röjning finns. Skulle ge 
FÄ bättre närområde. Gäller delar av området närmast 
fastigheter på Lodjuret. 

17 Ja 1-2 3 Nej Dungen vid parkeringen Älgen mycket tät. Stort arbete. I 
övrigt välskött av Herbert. 

18 Ja 2 3 Nej Relativt tätt i söderläge närmast fastigheter. Mot 
Uppvallsvägen kan nog skog med fördel lämnas. 

19 Nej 4 - Nej Nyligen röjt av Bjarne 
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