
BILAGA till detaljplanebestämmelser
SKÖTSELFÖRESKRIFTER FÖR SILKESNÄS 1:2, m fl,
Alvesta kommun
Bilaga till detaljplan för Silkesnäs 1:2, Alvesta kommun

Skötselplanen avser de ytor som markeras som NATUR och NATUR1 i
detaljplanen och utgör allmän platsmark med exploatören Klaus Potthoff
470125-7471 som huvudman.
Det åligger således huvudmannen att svara för tillsyn, skötsel och underhåll av
de ytor som utgör allmän platsmark.

För mark betecknad med NATUR = Naturmark gäller:

 Naturmark - traditionellt skogsbruk är bannlyst, naturmarken skall
hanteras och skötas som bostadsnära rekreationsmark, dvs
varsamhetsgallring med inriktning på att gynna grova träd gäller.
Naturmark är inte parkmark utan kräver att en stor del undervegetation
skall finnas, både buskar och fältskikt.

 Solitärträd - markerade på detaljplanen, skall skyddas från ingrepp som
skadar trädet, såväl på mark som till kronans utbredningsmöjligheter.

 Håliga träd - Såväl levande som döda träd med håligheter får ej gallras
ut.

 I strandområdet - skall vattenskuggande vegetation sparas till gagn för
vattenlevande insekter och djur.

 Spång/bro skall utföras av icke miljöpåverkande material. Förankring av
spången/bron skall ske så varligt som möjligt vid landfästen.

 Naturstig, ca 0,5 meter bred får, på enstaka ställen vid behov, förstärkas
med träflis.

För mark betecknad med NATUR1 = Naturområde gäller att naturområdet har
höga/mycket höga naturvärden och skall, så långt det går, skyddas för all
form av påverkan, vilket bl a innebär att såväl döda grenar som död ved skall
lämnas orörd, vidare gäller:

 Al-sumpsbeståndet - i norr skall den våtmark som utgör förutsättningen
för alsumps-beståndet garanteras erforderlig tillförsel av vatten, dvs på
inga villkor får utdikning eller avledning av vatten ske. Eventuella
anslutande va-ledningar måste tätas. Al-sumpsbeståndet skall lämnas
orört.

 Kratt-berget - i mittenområdet finns det s.k kratt-berget (kratt-ek)vilket i
stort skall lämnas helt orört, varken utglesning av träd, buskar eller
undervegetation får ske. Ingen röjning för gångstig eller utsiktspunkt får
ske.

 Kluster av ek - det i sydöst befintliga klustret med ek skall skyddas från
påverkan, dock skall undervegetation undanröjas så att de grova
ekarna får möjlighet att utvecklas ytterligare. Befintlig ”död” ek skall
bibehållas.
Ett mindre intrång måste accepteras för anläggande av pumpstation
och erforderlig siktsträcka vid utfart.

 Hässle – det befintliga beståndet av hässle skall skyddas för påverkan.
Viss beskäring för att erhålla erforderlig siktsträcka för utfart får
accepteras.



 Solitärträd – angivna och inmätta solitärträd skall skyddas och särskilt
marklov erfordras för en förändring. Solitärträden skall skyddas vad avser
såväl stam, rötter som att erforderlig krona ges förutsättningar att
utvecklas.
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