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Gestaltningsprinciper för 
grönska vid Horgenäs 1:6 

SYFTE OCH ANVÄNDNING AV 
DOKUMENTET 
Syfte med detta dokument är att ge en inriktning för gestaltning och skötsel av 
grönytorna i den nya detaljplanen. Principerna ska användas som underlag för 
framtida skötselåtgärder. En skogsbruksplan/skötselplan ska tas fram som 
omsätter karaktärsmålen i produktionsmål och naturvårdsmål samt ger en tydlig 
planering av åtgärder, med utgångspunkt i detta dokument.  

Skötselåtgärder inom strandskyddat område kräver dispens från strandskyddet 
vilket bör utredas vidare vid upprättandet av skogsbruksplan/skötselplan. 

KARAKTÄRSMÅL, GENOMFÖRANDE 
OCH SKÖTSEL 
Detaljplanen berör skogsmark på fastigheten Horgenäs 1:6 ca 1 mil sydost om 
Lönashult. 

I stora drag bör skogen närmast de blivande tomterna betraktas som en del i den 
planerade boendemiljön och fungera som rekreationsmiljöer och inramning med 
naturmiljö. Det innebär att ren produktionsskog inte är lämplig i de flesta delarna, 
utan de upplevelsemässiga värdena bör ges större tyngd. Kalhyggen bör därför inte 
bli aktuellt vid föryngring. 

Bete med nötkreatur är lämpligt för att hålla delar av skogområdena och 
strandmaden öppna. 

 

  

Bilaga till detaljplan för område Stensnäs och Fiskartorpet 
Horgenäs 1:6 
Alvesta kommun 
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1 Tall och enstrand vid Horgenäs gyl 
Strandområdet består idag av ett glest 
bestånd av tall, en och björk. Unga 
granar och tallar är på väg upp.  

Karaktärsmålet för stranden är att 
bibehålla den halvöppna inramningen 
av gölen. Tallar tillåts vara överståndare 
och yngre tallar släpps upp succesivt. 
Marken betas eller slyröjs så att enarna 
får tillräckligt med ljus och öppenheten 
kvarstår. Enstaka björk och annat löv 
släpps upp för att ge mer variation i 
området.  

2 Lövdunge norr om Horgenäs gyl 
Området domineras av tall och löv, 
främst björk, asp och ek. 

Slänten ned till gölen är mycket blockrik 
och det är svårt att ta sig fram, men ger 
en vild och spännande karaktär åt 
området. Stigar eller spänger behövs 
för att framtida närboende ska kunna 
utnyttja området nära sjön för 
promenader. 

Karaktärsmålet är att behålla en 
lövdominerad ridå mellan bostadstomter 
och gölen. Undervegetation bör röjas 
med några års mellanrum för att 
tomterna ska bibehålla viss genomsikt 
mot vattnet. Sly bör släppas upp på 
några ställen för att senare gallras fram 
där träd behöver föryngras.  

I området finns ett samling block som 
kan bli en spännande plats om tallar 
låts växa upp runt om och samlingen i 
övrigt hålls fri från sly.  

En stenmur avgränsar området mot 
planerad säckgata och bör bevaras som 
ett minne från torptiden. 

 

 

Östra stranden mot Horgenäs gyl. 

Norra sluttningen mot Horgenäs gyl. 

Stenmur som avgränsar  
mot planerad kvartersmark. 

Stenblock med unga tallar. 
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3 ”Hällhöjden” 
Intill det gamla torpet finns ett område 
med stenhällar, block, stenmurar och 
lövträd och en.  

I den norra hällrika delen är målet att 
skapa en öppen glänta med en. Här går 
att ha ett lågväxande markskikt som 
betas, slås eller röjs. Denna glänta i 
sydläge blir en mycket solig plats. Enar 
bevaras genom att en yta omkring 
slyröjs. I utkanterna släpps ek upp och 
befintlig ekar sparas och tillåts bli 
bredkroniga.   

4 Torpets gamla inäga 

Mitt emot torpbyggnaden Stensnäs 
finns en rest från torptiden med en 
gammal inäga inramad av en stenmur. 
På inägan finns flera gamla lövträd. 
Området omnämns i naturinventeringen 
(Ingvar Nilsson 2012) eftersom rester 
från det gamla kulturlandskapet och 
biologiskt värdefulla träd finns här. 

Även söder om torpet finns rösen och 
lövträd som till vis del är värda att 
bevara. 

En lekplats har anvisats till området 
söder om torpet i planhandlingarna. 
Karaktärsmålet för denna del är en 
lövdunge i huvudsak med genomsikt 
runt den planerade lekplatsen, men 
tätare buskiga delar kan också utgöra 
en rolig lekmiljö intill lekplatsen. 

Karaktärsmålet för delen öster om 
vägen är att bevara de gamla lövträden 
och hålla öppet under träden som en 
del av den gamla torpmiljön. Kanske 
kan det utgöra en samlingsplats för 
bebyggelsen med någon gemensam 
sittgrupp eller liknande. 

  

Hällhöjden med berg i dagen. 

Torpets inäga med främst lövträd. 
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5 Talldunge vid torpmiljö 
I norra delen finns ett område med unga 
tallar och björklsly  bland mycket 
blockrik terräng. Målet är att skapa en 
dunge med tall som har björk i 
brynzonen mot Hällhöjen. Tallarna 
behålls med ett glest avstånd så att de 
kan bli bredkroniga klätter- eller 
karaktärsträd. 

6 Tallskog på Åsnens strand vid 
Stensnäs 
Öster om området Stensnäs växer 
främst gles tallskog på blockrik mark 
men i ett mittenparti nära stranden 
dominerar gran och björk. 

Tallskogen är luftig och Åsnen kan med 
näppe skymtas mellan stammarna från 
befintlig skogskant, men området är 
svårtillgängligt på grund av blocken och 
på vissa ställen den sanka marken. 
Stigar behöver anläggas för att 
närheten till Åsnen ska kunna tas 
tillvara. Målet är att bibehålla den öppna 
tallskogskaraktären med bärris, block 
och ljushet mot vattnet. För att skydda 
strandlinjens orörda uttryck från 
sjösidan får inte området glesas ut 
nämnvärt. Spara gamla tallar för att 
gynna biologisk mångfald. 

Vid föryngring av området bör en minst 
30 meter bred remsa sparas mot 
bebyggelsen alternativt att 
luckhuggning görs i den delen. 

 

  

Unga tallar nordväst om Stensnäs. 

Tallskog med mycket block, ris och lavar. 

Inslag av björk och gran, vid Åsnens strand 
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7 Brynzon mot granskog söder om 
Stensnäs 
Söder om planerade tomter växer tät 
granskog på mosstäkt blockrik mark. Ett 
mindre öppet sankmarksområde 
gränsar till tallskogen i öster. 

Målet är en brynzon med björk, asp, 
vilda bärgivande träd och buskar samt 
enstaka granar.  Därmed bör skogen 
glesas ut så att björkinslaget kan öka 
och markfloran bli rikare. Eftersom 
området ligger söder om den planerade 
bebyggelsen kan återkommande röjning 
behövs göras för att skapa ett lägre 
bryn som skuggar tomterna mindre.  

8 Gran- och talldunge väster om 
Fiskartorpet 

En udde av gran och tall sträcker sig 
mot planområdet på en torrare del 
mellan omgivande sankområden. Här 
bör ett avslut på dungen samt en 
brynzon skapas mot tomterna. Eftersom 
det blir kvällssol från della håll bör 
brynet hållas lågt närmast tomterna, 
med inslag av löv samt bärgivande träd 
eller buskar. 

9 Björkskog väster om Fiskartorpet 
På mycket sank mark finns ett 
försumpat fd björkbestånd uppblandat 
med bl a videarter. Björkarna är döda 
och har avbrutna toppar. 

Målet är att med hjälp av dikesrensning 
och bibehållande av utflöden när 
marken intill exploateras ge 
förutsättningar för att göra marken 
något torrare och ge möjlighet för nya 
träd att etablera sig. I väntan på 
planens genomförande bör största 
delen av döda björkstammar tas ned 
inom den del av skogen som ligger 
inom planområdet. Några stammar bör 
sparas för bilogiska värden. Ett glest 
skikt av videarter bör främjas. För att 
göra området tillgängligt för de boende 

Före detta björkskog. 

Exempel på brynzon. Träd och buskar närmast 
tomterna hålls nere med återkommande röjning. 
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att röra sig i bör spänger anläggas 
istället för stigar eftersom stigar kan 
stänga av utflöden och bidra till ännu 
fuktigare partier. 

 

10 Granskog i norr 
Området består av uppvuxen tät 
produktionsskog med främst gran. 
Några tallar finns mot den öppna 
marken i söder.  

Karaktärsmålet är en blandad gran- och 
björkskog med sådan öppenhet att 
blåbärsris kan växa i fältskiktet. Glesa 
ut några granar och låt björk komma 
upp. I övrigt väntas ljusinsläppet öka vid 
exploatering av villatomterna vilket kan 
förbättra markfloran. Spara tallarna som 
variation och port in till området och 
släpp inte upp björken just där. 

 

 

 

11 Blandskog i norr 
Idag finns tät blandning av björk, gran 
och tall i olika åldrar.  

Karaktärsmålet är en blandad gran- och 
björkskog. En variation av 
koncentrationen av de olika trädslagen 
eftersträvas inom olika delområden. 
Relativt öppet krontak eftersträvas så 
att markfloran gynnas.  

Där området domineras av 
uppskattningsvis 10-15-årig björk kan 
med fördel skapas en björksal på 
omkring 1000 kvm där endast björk 
gallras fram och det likåldriga beståndet 
ger pelarsalskänsla.  

Gallra fram granar i ungskogen med 
grandominans för att bilda några 
bredkroniga karaktärsfulla granar. 

 

Granskogen är mycket tät idag. 

En öppnare blandskog liknande denna eftersträvas. 

Blandade trädslag och åldrar som förutsättning 
för olika bestånd i blandskogen. 
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12 Glänta 
Kring en ek och ett större stenblock 
finns idag en glänta. Målet är att denna 
öppna karaktär utvecklas genom att 
eken och några vidkroniga granar 
sparas för att bilda karaktärsträd, övrigt 
slyröjs.  

Bibehåll även en glänta kring ek längre 
österut. Någon tall bör låtas växa upp 
med öppet kring sig för att skapa en 
annan kronform med klättergrenar än 
de kala stammar som finns i 
produktionsskog. Röjning av övrigt sly. 

 

 

13 Blandskog med ek 
I östra delen finns bland ungskog av 
gran och tall även några större ekar. 
Närmast planerad bostadsbebyggelse 
finns uppvuxen produktionsskog som 
delvis har luckor med fällda stammar.  

Karaktärsmålet är lövdominerad 
blandskog med björk och ek och inslag 
av gran och tall. Gallra försiktigt, lite i 
taget, runt befintliga ekar. Ur 
uppväxande sly i luckorna i granskogen 
röj fram björk och ek. I samband med 
att produktionsskogen avverkas för 
etablering av tomter bör även de 
resterande höga granstammarna inom 
närområdet tas ned för att bereda plats 
för nytt urval i uppväxande sly.  

 

  

Ek med potential att bli ”sparkbanksek”. 

Mycket barr finns idag, men även inslag av ek. 
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14 Strandmaden 

Närmast vattnet finns en öppen 
strandmad samt strandskog med yngre 
björk som nämns i naturinventeringen 
(Ingvar Nilsson 2012). Dessa områden 
har troligen tidigare varit betade.  

Karaktärsmålet är att behålla en 
halvöppen strandmad med hjälp av bete 
eller i andra hand slåtter/röjning. 

Eventuellt stigsystem bör inte ledas ut 
på strandmaden med hänsyn till dess 
naturvärden. 

 

15 Sank barrskog med 
produktionsmål 
Mellan höjderna Stensnäs och 
Fiskartorpet finns en sänka med 
sumpmark. Den har relativt nyss 
avverkats och lite sly har börjat komma 
upp. Området är mycket sankt och 
delvis markbearbetat. Det är i dagsläget 
en trist närmiljö till bostadsområdet. På 
östra sidan av vägen finns en större 
björkdunge med dålig status kvar. 

Detta område kan tillåtas ha högre 
andel produktionsmål eftersom det är 
sankt och mindre attraktivt för 
rekreation. Brynzonerna mot 
bebyggelsen är dock viktig att vårda 
och främja inslag av björk, se område 
16. 

Målet för denna del är att till en början 
släppa upp så mycket sly som möjligt 
och eventuell plantering av barrträd ske 
för att sedan röja och gallra fram björk, 
tall och gran.  

 

  

Strandmaden. 

Hygget och tallskog på sank mark. 



  

  

 

 

 
 

9 

16 Brynzon mot sank barrskog 
Vissa delar av området utgör idag delar 
av den nyligen avverkade sanka 
marken med lövuppslag. I södra delen 
finns utkanten mot ett tätt högt 
granbestånd. 

Målet är att skapa en brynzon med 
främst löv mot produktionsskogen. I de 
fall vide spontant dyker upp bör detta 
framhävas i brynen 

17 Tallskog på sank mark 

På sank mark mot Åsnens strand finns 
en tallskog med inslag av björk. Denna 
del kan bedrivas som produktionsskog.  
Avverkning bör dock inte ske förrän det 
nu öppna hygget (område 15) har 
hunnit växa över ögonhöjd. Mot 
strandszonen bör sparas en remsa som 
inte avverkas utan tallar tillåts bli riktigt 
gamla där. 

18 Getholmen 
Detta område har i naturinventeringen 
(Ingvar Nilsson 2012) angetts ha vissa 
naturvärden i form av yngre till 
mederålders naturskog med gran, tall, 
björk och ek. Det har troligen varit lång 
skoglig kontinuitet och en del gamla 
träd och död ved finns. 

Denna del föreslås lämnas orörd och för 
fri utveckling. Rotvältor och hängande 
träd bör dock tas ned och säkras så att 
allmänheten kan röra sig säkert i 
området. 

 

2014-09-23, reviderad 2015-03-19 

 

Elinor Bjärnborg  

Plan- och landskapsarkitekt 

 

Skog för fri utveckling på Getholmen. 

Tallskog på sank mark. 

Exempel på brynzon mot sankmark.  
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